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RESUMO 

 

O objetivo deste trabalho é testar a teoria da Paridade de Poder de Compra em sua 
versão absoluta e relativa para o Brasil no período de 1995 a 2010, utilizando 
procedimentos da econometria visando estabelecer através de testes de hipóteses a 
validação ou rejeição da teoria da Paridade do Poder de Compra. Para a verificação 
serão utilizados os testes de Dickey-Fuller (DF), Dickey-Fuller Ampliado (ADF) e 
testes de Cointegração de Engle e Granger e Joahansen. Adotamos para o estudo 
os países EUA e Brasil, tendo em vista o fluxo de comércio entre estes países e sua 
importância na economia mundial. Através dos índices de preço IPA e PPI analisar-
se-á  a validação da teoria da Paridade de Poder de Compra em sua versão relativa 
e absoluta, chegando-se  a conclusão de aceitação de sua versão relativa e rejeição 
de sua versão absoluta. 

 

Palavras chave: paridade, poder, compra, câmbio, economia, preço. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

The objective of this work is to test the theory of Purchasing Power Parity in its 
absolute and relative version for Brazil from 1995 to 2010, using econometrics to 
establish procedures through hypothesis testing to validate or reject the theory of 
parity Purchasing Power. For analysis the tests  Dickey-Fuller (DF), Dickey-Fuller 
Expanded (ADF) and cointegration tests of Engle and Granger and Johansen 
Method’s will be used. The countries chosen for this study are the U.S. and Brazil, in 
view of the flow of trade between these countries and their importance in the global 
economy. Also the price indices IPA and PPI analysis will be considered to validate 
the theory of Purchasing Power Parity in the version relative and absolute, coming to 
completion of acceptance on his relative version and rejection on his absolute 
version. 
 
Key words: parity, power, purchase, exchange, economy, price. 
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1 INTRODUÇÃO 

 
Há uma inquietação constante a respeito do tema taxa de câmbio como se 

pode perceber nos estudos da PPC (Paridade de Poder de Compra) ou PPP (Power 

Parity Purchase) ao longo do tempo conforme demonstrados no apêndice A. 

 

1.1 Justificativa 
 

A importância dos estudos da PPC ganharam força após o final do padrão 

ouro em 1974, quando o presidente norte americano Nixon extinguiu a garantia em 

ouro para conversibilidade do dólar em qualquer moeda, conforme relata Silva e 

Tambosi Filho (2001). 

Conforme Marques (2003) a simplicidade dos conceitos da Paridade de Poder 

de compra PPC e uma suposta capacidade de prever o câmbio levaram a teoria da 

Paridade do Poder de Compra aos meios políticos e jornalísticos, sua importância 

reside no fato de que impacta no dia a dia das pessoas e nas políticas do setor 

governamental. 

Marques (2003) também comenta que sua importância reside em seus 

componentes, inflação ou índice de preços, câmbio, balança de pagamentos e 

eficiência dos mercados.  

Na década de 70, com o final do padrão ouro, diversas economias deixaram 

de lado as políticas cambiais chamadas de “Câmbio Fixo” e adotaram a livre 

flutuação, contudo diversos problemas foram enfrentados. Com o primeiro e 

segundo choque do petróleo, a crise teve um reflexo maior nos países chamados 

periféricos, pois os mesmos encontravam-se endividados e dependentes de 

petróleo. 

Segundo Silva e Tambosi Filho (2001): 

“Os testes econométricos que comumente validam a Paridade de 
Poder de compra no longo prazo, se baseiam  em grandes séries 
temporais , onde procuram evidenciar se o processo estocásticos de 
determinação da taxa real de câmbio possui ou não raiz unitária. 
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Krugman e Obtsfeld (1999) e Papel (1997), mostram que o teste de 
cointegração é necessário mas não suficiente para determinação da 
validade da Paridade do Poder de compra”. (SILVA E TAMBOSI 
FILHO, 2001). 

 

A importância do tema câmbio aliado a dificultadores em relação aos 

procedimentos matemáticos para determinação de um câmbio de equilíbrio fez com 

que lacunas surgissem na profusão de estudos sobre a Paridade de Poder de 

Compra (PPC) ao longo do tempo. 

 

1.2 Objetivo 
 

O objetivo deste estudo é testar a Paridade de Poder de Compra PPC para os 

dados brasileiros no período de 1995 a 2010, através de testes de raizes unitárias e 

teste de co-integração, efetuando previamente uma revisão bibliográfica sobre o 

tema da Teoria da Paridade de Poder de Compra e sobre os testes econométricos 

que foram efetuados ao longo do tempo. 

Historicamente, o estudo de uma metodologia que visa à determinação da 

taxa de câmbio de equilíbrio foi buscada por Cassel (1918) de forma empírica. 

 

1.3 Problema 
 

A série temporal de 1995 a 2010 engloba um período onde o Brasil passou 

por crises externas e internas adotando políticas monetárias, fiscais e cambiais que 

auxiliaram  a manutenção da estabilização de preços e monetária desde 1994. 

Comparando a série de índices de preços dos EUA e série de índices de 

preços brasileiros foi testada a validade da paridade do poder de compra em sua 

versão relativa e absoluta, com a hipótese de que a PPC seja confirmada, pois o 

país passa por um longo período de estabilização. 
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Em levantamentos na literatura sobre o tema, espera-se encontrar um maior 

número de estudos que validam a teoria da Paridade do Poder de Compra em sua 

versão relativa e em sua versão absoluta. 

Espera-se com esse estudo encontrar contribuições e reflexões sobre o 

câmbio de equilíbrio, bem como aprimorar as discussões a respeito do tema da 

Paridade de Poder de Compra. 

 

1.4 Limitações 
 

Kannebley (2003) apresenta alguns pontos a respeito das limitações de 

qualquer estudo sobre a Teoria da Paridade de Poder de Compra: 

Diversos trabalhos em econometria de séries de tempo foram 
realizados para o caso brasileiro considerando diversos períodos e 
versões da PPC. Por meio destes trabalhos produziu-se um 
consenso sobre a validade da versão relativa da PPC. Porém, no que 
tange à sua versão absoluta, ainda hoje persiste a controvérsia sobre 
sua validade para a economia brasileira. Entre os motivos para essa 
controvérsia estão as diferenças nas formas de cálculo da medida de 
taxa de câmbio real, nos períodos considerados  para as análises e 
das técnicas econométricas empregadas. (KANNEBLEY,2003). 

 

Pode-se atribuir como limitações a este estudo a avaliação de que a Teoria da 

Paridade do Poder de Compra entre 1995 e 2010 trata de um período de 

estabilização e encerra um pequeno trecho da história econômica brasileira. 

Alguns autores levam em consideração que os testes adotados para a 

mensuração e validação da teoria da Paridade do Poder de Compra são fracos, pois 

as séries financeiras normalmente possuem quebras estruturais . 

 

1.5 Tema e Problemática 
 

Muitos estudos são realizados em relação à variável câmbio ou taxa de 

câmbio, já que sua importância na economia de um país é muito grande, pois, 
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influencia contas externas, preços de produtos, competitividade de setores 

exportadores e também de setores importadores, bem como setores que utilizam 

tecnologia de ponta na maioria dos casos importada de centros de excelência 

mundial. 

Todos os estudos realizados a respeito da taxa de câmbio de equilíbrio, teoria 

também conhecida com PPC ou PARIDADE DE PODER DE COMPRA, são 

precedidos de uma série de cuidados estatísticos o que torna o seu estudo válido 

para aqueles países da amostra, bem como para o período amostral da série 

temporal, o que fomenta discussões sobre a validade da extrapolação dos 

resultados para outros períodos e países. 

Segundo Krugman e Obstefeld (2005): 

“O preço de uma moeda em termos de outra é denominado taxa de 
câmbio. Às 16h de 24 de outubro de 2001, em Nova York, você 
necessitaria de 0,8935 dólar para comprar uma unidade da moeda 
européia. O euro, logo, a taxa de câmbio do dólar em relação ao euro 
era de US$ 0,8935 por euro. Por causa de sua forte influência sobre 
as transações correntes e outras variáveis macroeconômicas, as 
taxas de câmbio estão entre os preços mais importantes das 
economias abertas”. (KRUGMAN e OBSTFELD, 2005, p. 241).  

Vasconcelos e Lopes (1998) observam que a taxa de câmbio é resultante da 

necessidade de os países efetuarem transações de compra e venda entre si, com 

isso os preços tem uma base de comparação, devendo haver um método de 

conversão entre a moeda de um país doméstico e a moeda de um país estrangeiro, 

assim a taxa de câmbio surge da internacionalização devido a troca e nacionalidade 

das moedas. 

A taxa de câmbio pode ser definida como a quantidade de uma moeda 

doméstica necessária para adquirir uma unidade de moeda estrangeira, a relação 

entre estas duas quantidades chama-se câmbio. 

Vasconcelos e Lopes (1998) definem câmbio nominal: 

“Chamamos a relação entre quantidade de moeda de taxa de câmbio 
nominal. Dizemos que ocorreu uma valorização nominal de câmbio 
quando a moeda nacional ficou relativamente mais cara que a moeda 
estrangeira em termos monetários, ou seja, a moeda nacional vale 
mais moeda estrangeira”. (VASCONCELOS E LOPES, 1998, p. 185). 
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Em relação ao câmbio real, Vasconcelos e Lopes (1998) destacam: 

“Para determinar os fluxos comerciais entre os países, a taxa de 
câmbio relevante é chamada taxa de câmbio real, que corresponde 
ao relativo de preços entre o produto nacional e o estrangeiro (ou 
vice versa, conforme se define taxa de câmbio nominal)”. 
(VASCONCELOS E LOPES, 1998,  p. 185). 

 

Krugman e Obstfeld (2005) observam dentre as variáveis macroeconômicas 

que o câmbio é uma das mais importantes, pois impacta no comércio internacional e 

no nível de desenvolvimento de um país, bem como em suas contas externas. 

Para Silva, Tambosi Filho e Costa Júnior (2001): 

“Poucos temas têm suscitado tanta controvérsia no Brasil nos últimos 
tempos como a discussão acerca dos principais fatores que 
determinam a taxa de câmbio no longo prazo. Essa teoria que 
procura explicar tais flutuações no longo prazo das taxas de câmbio 
é vista como Paridade do Poder de Compra (PPC)”. (SILVA, 
TAMBOSI FILHO E COSTA JÚNIOR, 2001, p. 1). 

 

Quando Silva, Tambosi Filho e Costa Júnior (2001) abordam a taxa de 

equilíbrio de longo prazo cabe ressaltar que Krugman e Obstfeld (2005) alegam que 

o equilíbrio de longo prazo de uma economia é a posição em que a economia do 

país acabaria chegando se nenhum tipo de descontinuidade (choque externo, 

adversidade interna, ruptura política) ocorresse no processo de ajuste até 

chegarmos ao pleno emprego. 

Frenkel (1981) aborda que a PPC não é uma teoria que prediz a taxa de 

câmbio, ou um modelo matemático para pré-determinar a taxa de câmbio. 

“(...) ela não especifica os mecanismos pelos quais as taxas de 
câmbio são atreladas aos preços nem especifica precisamente as 
condições que necessitam ser satisfeitas para que a doutrina seja 
correta e desse modo, não deve ser entendida como uma teoria de 
determinação da taxa de câmbio”. (FRENKEL, 1981, p. 146). 

 

Palaia e Holland (2010) alegam que muitos estudos foram desenvolvidos no 

sentido de testar a PPC para o Brasil comparando com os EUA. Aliado a importância 
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do tema temos o avanço tecnológico dos testes econométricos que auxiliaram 

sobremaneira no tratamento dos dados e nos cálculos efetuados. 

O fascínio que a taxa de câmbio provoca nos economistas vem do fato de que 

há uma busca pelo equilíbrio de longo prazo que é determinado por alguns fatores, 

nos países em desenvolvimento. Também temos estatísticas e dados que tornam 

possíveis os testes empíricos para a verificação quanto à aceitação ou rejeição da 

Paridade do Poder de Compra (PPC). 

Diversos estudos foram realizados visando à aceitação ou rejeição da Teoria 

da Paridade do Poder de compra em relação a dois ou mais países e suas moedas 

em determinado período, começando com Cassel (1918) onde efetua diversos 

testes empíricos validando a Paridade do Poder de Compra Absoluta e Relativa, 

passando pelos estudos de Balassa e Samuelson (1964) que incluem  o efeito do 

ganho de produtividade, fator que ficou conhecido como o “Efeito Balassa-

Samuelson”, temos no Brasil os pioneiros estudos de Rossi (1991); Zini e Cati 

(1993), todos foram coletados e fazem parte do apêndice A. 

Países em desenvolvimento mantêm uma inflação mesmo que baixa 

existente, neste ponto iniciou-se a investigação, pois com inflação e um sistema de 

indexação da economia pode-se ter maior chance de sucesso em verificar a 

Paridade de Poder de Compra (PPC). 

O estudo em questão abordará o período recente da história econômica 

brasileira, ou seja, logo após a implantação do Plano Real (1994), bem como as 

crises financeiras da década de 90, a Crise dos Tigres Asiáticos, Crise Russa e a 

crise cambial onde ocorreu a mudança cambial brasileira do sistema de flutuação 

suja (bandas cambiais) para livre flutuação. 

 

1.6 Eventos e Fatores na Economia Brasileira e Mundial com Impacto no 
Câmbio 
 

Para o Brasil sempre existiu uma importância muito grande na discussão 

sobre os regimes cambiais ou câmbio de equilíbrio dado os problemas de 
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desequilíbrio nas contas externas do país ao longo do tempo e processos 

inflacionários na década de 80 e na primeira metade da década de 90. 

Far-se-á um breve histórico das políticas econômicas adotadas pelo Brasil ao 

longo do tempo, bem como os fatos marcantes na economia mundial que 

influenciaram direta ou indiretamente na trajetória do câmbio até a atualidade.  

Segundo Pinho Barreiros (2009), a crise de 1929 atingiu toda a elite brasileira, 

mas também foi sentida pelas classes menos favorecidas. Ao final da primeira 

guerra mundial (1918) os EUA saíram da posição de grande devedor mundial para 

um dos maiores credores, o parque industrial americano estava produzindo 

elementos que nutriam o mercado externo e interno. 

Através de propaganda intensa, bem como linhas de crédito facilitadas as 

empresas produziam acima da capacidade de consumo da população, e uma série 

de fatores levou a grande quebra da bolsa de Nova York em 1929. Em primeiro lugar 

tem-se a produção acima do poder de consumo do mercado, após cita-se também a 

redução de exportações devido a recuperação de países na primeira guerra mundial. 

Também houve o fator da especulação financeira  com grandes altas do valor das 

ações não acompanhando o real valor das empresas, e por último um fator 

preponderante foi a liberação de crédito e incentivo exagerado ao consumo. 

Alves, Cati e Fava (2001) enxergam a década de 30 como um novo modelo 

de industrialização substituindo os processos de importação em relação ao câmbio, 

e todas as operações que envolviam troca de moeda eram prerrogativas do órgão 

máximo monetário do país a época.  

Suzigan (1988) entende o período referente a década de 1930 com o 

panorama descrito a seguir : 

“No período a partir da década de 1930 a ação do estado em defesa 
do setor agricola-exportador (café) em crise ajudou indiretamente o 
desenvolvimento industrial. A demanda industrial passou a crescer 
primordialmente em razão da renda gerada nas atividades ligadas ao 
mercado interno, e o nível de renda foi mantido elevado devido a 
políticas macroeconômicas expansionistas devido ao setor 
exportador”. (SUZIGAN,1988, p. 6). 
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Alves, Cati e Fava (2001) também verificam que no período de 1940 a 1947 

ocorreu o acúmulo de reservas devido restrição as importações, resultando na 

liberalização do câmbio e na estabilidade da taxa nominal de câmbio. 

Fernandes (2010) destaca que em 1944 com fim da segunda Guerra Mundial 

foi estabelecido o acordo de Breton Woods, onde 44 países se reuniram entre 1 e 22 

de julho daquele ano para estabelecer as bases do novo sistema financeiro 

internacional, apesar dos 44 países reunidos somente EUA e Inglaterra terem 

influência nas propostas e força para decisão a respeito. 

Menezes e Resende (1996) corroboram a importância de Breton Woods nos 

estudos a respeito da Paridade de Poder de Compra (PPC): 

“A maioria dos estudos empíricos, considerando a validade da PPC, 
foi realizada para países desenvolvidos, em períodos recentes. 
Contudo, estamos atualmente muito longe de um comércio mundial 
livre. Embora as tarifas tenham sido reduzidas substancialmente 
depois da II Guerra Mundial, mediante acordos de comércio 
multilateral do GATT, o uso de medidas quantitativas (tais como 
cotas de importação) tem sido estendido, da mesma maneira, para 
todos os países desenvolvidos e em desenvolvimento. Estas 
intervenções distorcem os preços mundiais. Além disso, mecanismos 
novos e sofisticados têm sido introduzidos para coordenar 
desvalorizações da taxa de câmbio entre países desenvolvidos. A 
emergência das barreiras econômicas tem tido também sua 
participação no grau de distorção em mercados mundiais”. 
(MENEZES E RESENDE, 1996, p. 53). 

 

Fernandes (2010) também observa que as propostas para um novo sistema 

financeiro internacional passavam pela Inglaterra através de um dos maiores 

expoentes da economia moderna Jonh Maynard Keynes, que criaria ICU 

(International Clearing Union) e uma moeda escritural denominada Bancor para 

equilibrar as importações, exportações e câmbio, uma outra proposta era defendida 

por Harry Dexter White que versava sobre a liberalização do comércio internacional 

o fluxo livre de capitais e o dólar como moeda de conversibilidade mundial, alterando 

o padrão ouro existente para todas as moedas, assim somente o dólar seria 

conversível em ouro.  

Fernandes (2010) nos traz informações a respeito do processo que tornou o 

dólar moeda de conversibilidade internacional: 
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“(...) a proposta de Harry White mantinha o ouro como meio de 
pagamento internacional, entretanto, apenas o dólar teria seu valor 
diretamente fixado em ouro (US$ 35 por onça de ouro). Os demais 
países fixariam o valor de suas moedas em relação ao dólar e 
manteria a paridade fixa, o que deixava o dólar numa posição 
singular no novo arranjo.” (FERNANDES, 2010, p. 4). 

 

Suzigan (1986) analisa a década de 1950 como uma transformação de um 

país agro exportador com economia primitiva para um país industrial com forte 

influência do estado nesta transformação. O Estado com o Plano de Metas efetuou a 

integração entre o capital nacional, capital estrangeiro e o capital do próprio estado, 

deixou de incentivar individualmente algumas indústrias específicas para incentivar 

setores industriais. 

Suzigan (1986) aborda o auxilio da política cambial na alteração do perfil 

industrial brasileiro: 

“Em segundo lugar, a proteção ao mercado interno foi 
substancialmente aumentada. Essa proteção era dada por uma nova 
tarifa aduaneira, altamente protecionista, e pela política cambial, 
através do controle do mercado de câmbio e de taxas de câmbio 
diferenciadas segundo um sistema de prioridades”. (SUZIGAN, 1986, 
p.6). 

Bergsman (1970) avalia a década de 1950 como um período onde o estado 

controlou as tarifas aduaneiras, bem como a política cambial com  taxas de câmbio 

diferentes priorizando setores industriais, tornando-se um estado com o intuito de 

proteger as novas indústrias e  setores industriais específicos.  

Suzigan (1988) salienta que na década de 1960 o Brasil passou por uma 

grande recessão no regime da ditadura militar. Implantou-se no período medidas de 

reformas institucionais. No final da década de 1960 o governo adotou uma forte 

política expansionista fomentando o consumo para dar vazão a uma demanda 

reprimida, bem como capacidade ociosa da indústria superdimensionada. 

Suzigan (1988) também discute a expansão imobiliária como forte fonte de 

renda para o consumo com a criação do BNH (Banco Nacional da Habitação) e 

facilidades ao financiamento imobiliário, o que gerou emprego e renda para a 

população tanto na área industrial como na construção civil. O estado promoveu 

uma política de incentivos fiscais às indústrias que eram apoiadas em três premissas 
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básicas: isenção de tarifas aduaneiras e impostos para importação de máquinas e 

equipamentos industriais, fornecimento de subsídios nos financiamentos para 

aquisição de máquinas e equipamentos pelo BNDE (Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econômico) e incentivos fiscais para desenvolvimento industrial de 

áreas menos desenvolvidas administradas por órgãos regionais. 

Suzigan (1988) ressalta que incentivos foram concedidos para a exportação 

na década de 1960 e lembra que as exportações foram potencializadas devido a 

conjuntura internacional até meados da década de 1970. 

Os incentivos foram concedidos direta ou indiretamente de duas formas 

características: 

• com uma grande desvalorização cambial em 1968 e posteriores 

minidesvalorizações cambiais de acordo com a inflação; 

•  incentivos fiscais e financeiros a exportação com a criação de 

companhias de exportação e programas de industrialização visando a 

exclusivamente a exportação. 

Suzigan (1988) fala das exportações que possuem ligação direta com o 

câmbio quando cita a criação de comissões e programas como por exemplo 

Comissão para Concessão de Benefícios Fiscais e Programas Especiais de 

Exportação chamado de BEFIEX, criado em 1972. 

Segundo Almeida (2007) o início da década de 1970 foi marcado por um 

otimismo exagerado, uma vez que as economias mundiais cresciam a taxas 

aproximadas a sete por cento, este ciclo de expansão econômica do Brasil não foi 

pautado em uma preocupação em relação ao aprendizado e a transferência de 

tecnologia, mas sim, baseado em produtos com grande utilização de matéria prima e 

mão de obra barata, este ciclo de expansão da economia mundial e brasileira 

ocorreu no período de 1968 a 1973. 

Kilsztajn (1989) salienta em seus estudos que o acordo de Breton Woods de 

1944, no que tange ao padrão ouro, nunca foi seguido a risca, pois o dólar era 

conversível em ouro (US$ 35 / onça) e os diversos déficits na economia americana e 

o enfraquecimento do dólar como moeda aliado ao fato de gastos elevados na 
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guerra do Vietnã fizeram com que o presidente Richard Nixon decretasse o fim do 

Padrão ouro em 1971. 

Almeida (2007) ressalta a fala do ministro Reis Velloso em relação ao primeiro 

choque do petróleo quando ao final do ano de 1973 os preços do petróleo 

quadruplicaram com o surgimento da OPEP (Organização dos Países Produtores de 

Petróleo), disse que a crise do petróleo inviabilizou o sistema adotado no período do 

milagre econômico que se pautava em importação do petróleo. Almeida (2007) 

ressalta também que no Brasil no ano de 1974 as importações superaram as 

importações em US$ 4,7 bilhões. 

Fares (2007) afirma que em 1979 se não bastasse a crise dos mercados,  

dividas e juros altos, a segunda crise do petróleo foi muito mais perturbadora para a 

economia mundial, principalmente para a economia brasileira já debilitada por um 

modelo equivocado adotado na fase do milagre econômico. A segunda crise do 

petróleo deveu-se basicamente a guerra entre Irã e Iraque. 

Percebe-se que permeia toda a década de 1970 o enfraquecimento do dólar 

culminando com sua desvalorização e o término do padrão ouro, influenciando o 

câmbio internacional e diretamente as políticas cambiais brasileiras.  

Conforme Almeida (2007)  com a Segunda Crise do Petróleo a situação do 

déficit entre importações e exportações agravaram-se, a situação de entrada de 

recursos externos no país declinou tendo em vista a conjuntura internacional 

desfavorável. No início da década de 1980 o Brasil recorreu ao FMI (Fundo 

Monetário Internacional) tomando recursos, ficando refém das cartas de intenções 

do órgão internacional. A moratória do México em 1982 acentuou a necessidade de 

recursos externos inexistentes pelo aumento do risco internacional, fazendo com 

que o Brasil assinasse o acordo com o FMI. No final da década de 1980 o regime 

militar enfrentou o problema da dívida externa insustentável. 

Racy (2005) fornece informações importantes referentes ao ano de 1986 a 

respeito do plano de estabilização monetária conhecido como Plano Cruzado que 

visava acabar com a inflação através do congelamento de preços e salários em uma 

das primeiras medidas do novo governo democrático eleito, onde assumiu a 

presidência o vice presidente José Sarney com a morte do presidente eleito 
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Tancredo Neves, outras medidas também foram adotadas como a substituição da 

moeda cruzeiro pelo cruzado com a conversão de 1000 para 1, bem como a 

substituição do índice de preços do IPCA (Índice de Preço ao Consumidor Amplo) 

pelo IPC (Índice de Preço ao Consumidor) e mudança da ORTN (Obrigações 

Reajustáveis do Tesouro Nacional) para OTN (Obrigações do Tesouro Nacional) 

para desindexação da economia. 

Segundo Racy (2005) ainda em 1986 também há a flexibilização do câmbio, 

para auxiliar as importações visando combater o desabastecimento criado com o 

congelamento de preços,onde o produtor ou industrial esperava melhor momento 

para a comercialização do produto na esperança que o preço do mesmo fosse 

corrigido. Ainda em 1986 também houve o Plano Cruzado II com uma série de 

medidas fiscais que visavam corrigir a rota do Plano Cruzado, porém as medidas 

adotadas fracassaram. 

O impacto do Plano Cruzado (1986) no câmbio é abordado por Racy (2005): 

“Com o desabastecimento, o governo lança mão das importações, 
prejudicadas pela falta de vocação brasileira para elas, para os 
estoques regulatórios. Com a flexibilização do câmbio a partir de 
outubro de 1986, e o lançamento do Cruzado II, outro pacote fiscal, 
uma semana após as eleições de novembro, liberou aumento das 
tarifas de energia elétrica, correios, telefones, táxis, leite e remédios.” 
(RACY, 2005, p. 180). 

 

Racy (2005) aborda que a década de 1980 foi fértil na edição de planos 

econômicos focando basicamente o controle da inflação, como o Plano Verão (1989) 

o Plano Bresser (1987) e o Plano Collor (1989), este último com o bloqueio da maior 

parte dos recursos depositados em bancos tirando o poder de compra dos 

consumidores. Com o impeachment do presidente Fernando Collor de Melo, 

assumiu a presidência seu vice Itamar Franco e convidou para o Ministério da 

Fazenda o Senador Fernando Henrique Cardoso que coordenou as atividades de 

implantação do plano Real (1994) conseguindo a estabilização monetária do país. 

Conforme Almeida (2007): 

“(...) a partir do Plano Real (1994). Ainda aqui, se vive novo período 
de crises e de fragilidades no plano externo, na medida em que o 
país sofre os efeitos da globalização financeira, num momento em 
que ele teve de apoiar a sua estabilidade em altos juros e câmbio 
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valorizado. No período recente, sobretudo a partir da desvalorização 
de 1999 e da introdução do regime de metas de inflação – com a 
adoção paralela da lei de responsabilidade fiscal –, pode-se sugerir 
que a economia brasileira, finalmente, parece ter garantido sua tão 
almejada estabilidade, sem que, no entanto, ela tenha conseguido 
retomar as altas taxas de crescimento econômico observadas na 
fase anterior às crises do petróleo e da dívida externa”. (ALMEIDA, 
2007, p. 78). 

 

Conforme afirmam Almeida (2007) e Racy (2005) o país acumulou vitórias e 

derrotas a partir de 1989. No governo de Fernando Collor de Melo tivemos uma 

abertura econômica obrigando as indústrias atualizarem seus parques fabris o que 

gerou impacto direto no câmbio, mas infelizmente a equipe econômica não 

conseguiu a estabilidade monetária, somente em 1994 a equipe econômica logrou 

êxito em controlar a inflação conseguindo estabilidade embora com poucas reservas 

e com uma conjuntura internacional desfavorável, também se pode abordar que o 

Plano Real foi concebido para basear-se em uma âncora monetária, mas na 

realidade o mesmo baseou-se em uma âncora cambial. 

Almeida (2007) fornece informações a respeito dos regimes cambiais 

adotados ao longo do tempo pós 1994 a equipe econômica adotou uma flutuação 

suja, ou seja, um regime de bandas cambiais que foram sendo corrigidas 

paulatinamente até a Crise Cambial de 1999, momento em que o país adotou a livre 

flutuação.  

  A partir de 1995, a economia internacional passou por uma série de crises 

que envolveram e abalaram a credibilidade dos sistemas bancários e a alta 

dependência de capitais externos. As crises da década de 1990 apresentaram 

características diferentes das crises financeiras anteriores. Calvo (1997) descreve as 

características destes novos pontos de ruptura para a época onde alega que havia 

uma extensiva dependência de capital externo aliado a uma grande entrada de 

recursos internacionais, existia uma complexa rede de dependência entre 

investidores nacionais, internacionais, governo, setores financeiros e não financeiros 

e também a rapidez da contração do nível de atividade em um país afetado. 

Calvo (1997) demonstra que com a internacionalização da economia e sua 

interligação através da conversibilidade de títulos com os sistemas de informação e 
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a rapidez na compra ou venda de ativos amplificaram a potencialidade da crise 

resultando em grande variação nos preços dos ativos e nas taxas de câmbio.  

Segundo Holland et al (2010): 

“A crise de 2008 não pertence a apenas um único modelo de crise, 
não é apenas simples crise bancária ou cambial, nem mesmo uma 
crise de falta de liquidez, ou crise de inadimplência. A crise de 2008 é 
resultado de uma combinação de fatores que provavelmente não se 
repetirá tão cedo, e que, por isso mesmo, nos alerta para a próxima 
crise financeira. A crise de 2008 é resultado de erros de política 
econômica em economias tidas como praticantes de boas políticas 
monetárias, erros dos mercados financeiras dificilmente eficientes, 
erros dos agentes econômicos que viveram sobre manias de títulos 
lastreados em hipotecas, ou seja, títulos garantidos por dívidas, 
ingenuamente confiantes em técnicas e métodos econométricos 
afinados para medir volatilidades e exposições a riscos”. (HOLLAND 
ET AL, 2010, p.182). 

 

Com a crise de 2008 os países deixaram de confiar em outras economias, 

bem como a confiança nos sistemas bancários ficou reduzida, atualmente os países 

entraram em uma corrida de ajuste do câmbio para favorecer as suas economias, 

motivo do surgimento dos mesmos problemas do pré acordo de Breton Woods em 

1945. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
 

2.1 Estudos Empíricos Sobre a Paridade de Poder de Compra 
 

Conforme Frenkel (1977) as primeiras referências a Paridade de Poder de 

Compra (PPC) foram encontradas no século XVI e tem na Lei do Preço Único (LPU) 

o seu embrião, com a lei observada chegou-se a conclusão que a negociação 

internacional faria com que os preços de produtos semelhantes em países diferentes 

seriam os mesmos desde que comparados na mesma moeda. 

Marçal et al (2003) define a ligação entre a PPC e a Lei do Preço Único: 

“A PPC baseia-se no princípio da arbitragem de mercadorias. Sob a 
hipótese de ausência de custos de transação, bens homogêneos, 
ausência de barreiras tarifárias e não tarifárias e, informação perfeita, 
o preço de um bem em determinada moeda não pode diferir entre os 
diversos países. Caso o preço em dólar de um certo produto em 
determinado país exceda o preço em dólar em algum outro país, 
haverá uma oportunidade de ganho para os agentes econômicos 
através da compra do bem no primeiro país para revenda no 
segundo país”. (MARÇAL, 2003). 

 

Credita-se a Cassel (1918) o desenvolvimento da teoria da PPC, pois foi o 

primeiro a ministrar um tratamento empírico ao tema (Rogoff, 1996). Conforme 

observado por Rogoff a teoria de Paridade de Poder de compra (PPC) foi tratada de 

forma empírica pelo economista Sueco Karl Gustav Cassel em 1918 e foi utilizada 

como instrumento de determinação das taxas de Câmbio. O mesmo autor relata que 

a relação entre as moedas de dois países seria função do poder de compra das 

duas moedas, também foram utilizadas como base para a PPC a Teoria Quantitativa 

da Moeda e Teoria do Comércio Internacional. 

Em estudos recentes Palaia e Holland (2010) admitem que originalmente a 

teoria da PPC foi formulada por Cassel em 1922 e definem que se o nível de preços 

aumenta, o câmbio de um país terá forte tendência a sofrer desvalorização. 

Frenkel (1996) ressalta que David Ricardo e John Whetalay se referiam a 

PPC como uma derivação da Teoria Quantitativa da Moeda sendo interpretado 

como um evento monetário, Rogoff  (1996) reconhece que Gustav Cassel estudou 
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as economias no pós guerra pelo prisma do monetarismo e foi o primeiro a tratar a 

PPC de forma empírica. 

Através do olhar de Zini e Cati (1993) : 

“O conceito de taxa de equilíbrio e os fatores que determinam este 
nível motivam os economistas há muitas décadas, visando calcular 
qual seria a taxa de câmbio adequada para um país. Desde os anos 
20 deste século, com o fim do padrão ouro, muitos economistas 
passaram a adotar a hipótese de paridade do poder de compra 
(PPC)”. (ZINI, CATI, 1993). 

 

Os primórdios do desenvolvimento da PPC datam do século XVI e tem como 

premissa básica a Lei do Preço Único para Marçal, Pereira e Canuto (2000): 

“A PPC baseia-se no princípio da arbitragem de mercadorias. Sob a 
hipótese de ausência de custos de transação, bens homogêneos, 
ausência de barreiras tarifárias e não tarifárias e informação perfeita 
o preço de um bem em determinada moeda não pode diferir entre os 
diversos países”. (MARÇAL, PEREIRA E CANUTO, 2000). 

 

Samuelson (1964) informa que a PPC seria um bom modelo para avaliar as 

taxas de câmbio dos países no pós guerra, embora em seu estudo conjunto com 

Balassa (1964) verifica a argumentação quanto à presença da variação em relação 

aos fatores econômicos como por exemplo a produtividade tendo reflexo nas 

variações das taxas de câmbio  

Frenkel (1981) aborda a problemática da utilização da PPC como teoria para 

a determinação da taxa de câmbio, alega que não há determinação dos fatores de 

embasamento quanto aos mecanismos que fazem as taxas de câmbio serem 

ligadas aos preços e também não detalha as condições de contorno ou premissas 

para que a teoria da PPC possa ser utilizada para determinação da taxa de câmbio. 

Officer (1976) identifica dois tipos de Paridade de Poder de Compra. Paridade 

de Poder de Compra Absoluta onde o câmbio de equilíbrio seria originado pela 

geração de um número índice calculado através da divisão dos índices de preços 

entre os países, conforme descrito na equação 11, o exemplo mais comum que 

temos da Paridade do Poder de compra Absoluta é o índice BIG MAC. A Paridade 
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de Poder de Compra relativa onde há uma constante K que multiplica o índice a 

partir da descrição da equação 11, com K diferente de 1 . 

Palaia e Holland (2010) alegam que a Paridade de Poder de Compra absoluta 

também pode ser chamada de versão mais forte e a Paridade de Poder de Compra 

relativa seria considerada a versão fraca. 

Krugman e Obstfeld (2005) afirmam que na Lei do Preço Único dois produtos 

iguais comercializados em duas economias diferentes onde exista a concorrência 

sem custos de transporte e sem barreiras tarifárias ou não tarifárias (como as 

fitossanitárias, por exemplo) os preços devem ser iguais quando comparados com 

base na mesma moeda. 

Krugman e Obstfeld (2005) salientam que a Lei do Preço Único tem como 

premissa que em mercados com concorrência, livres de custos com transporte e 

barreiras ao comércio bens iguais comercializados em diferentes países, devem 

possuir o mesmo preço quando forem tomados em uma mesma moeda. 

Já em relação a Teoria da Paridade de Poder de Compra (PPC) Krugman e 

Obstfeld (2005) observam que tem como base a Lei do Preço único, porém o 

tratamento não é feito com um único produto e sim para uma cesta de produtos 

traduzida através de um índice de preços.  

Marçal, Pereira e Canuto (2000) reconhecem que a teoria da Paridade de 

Poder de Compra (PPC) fornece um modelo para verificação da taxa de câmbio de 

longo prazo em economias desde que obedecidas algumas hipóteses; as economias 

não podem possuir custo de transação, as economias devem possuir bens 

homogêneos, ou seja, bens com as mesmas características mensuráveis, as 

economias não podem possuir barreiras tarifárias ou não tarifárias para o mercado 

externo, as economias não devem possuir assimetria de informação,  ou seja todos 

devem receber as mesmas informações ao mesmo tempo.  

Sendo assim, na ocorrência de tal cenário hipotético o preço de um produto 

não deve divergir do preço do mesmo produto em outros países. 
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Segundo Zini e Cati (1993) a taxa de Câmbio real pode ser obtida com a 

expressão: 

                                                     /     ( 1 ) 

Onde: 

 = taxa de câmbio real 

 = taxa de câmbio nominal 

 = preço do produto estrangeiro, em moeda estrangeira, por exemplo, US$ 

 = preço do produto nacional em moeda doméstica, por exemplo, R$ 

 

Os preços dentro de uma economia comparados com os preços praticados 

em outra economia devem ser corrigidos por uma taxa reconhecida como taxa 

nominal de câmbio. ç    . ç       ( 2 ) 

Onde: ç   = preço do bem n na economia doméstica ç   = preço do bem n na economia externa  = taxa nominal de câmbio 

Portanto pode-se facilmente perceber a equação:  

                                  ç    / ç       ( 3 ) 

A equação 2 é reconhecida como a Paridade do Poder de Compra em sua 

versão absoluta, se efetuarmos a aplicação do logaritmo neperiano aos dois lados 

da equação 3 teremos: 

                          ç   –   ç   *  ( 4 )  
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Para o desenvolvimento da PPC deve-se observar a economia como um todo 

Frenkel (1981) utilizou dados da economia alemã e dados da economia dos Estados 

Unidos chegando a conclusões de que a partir da década de 70 há uma espécie de 

colapso na PPC devido aos preços de custos com transporte agindo conjuntamente 

com barreiras ao comércio, olhando-se para economia como um todo teremos no 

desenvolvimento da equação 2 através de uma cesta de preços denominada índices 

de preços a equação 5:                                                       ∑ ç    . ∑ ç  *    ( 5 ) 

                                                                             *    ( 6 ) 

                                                                          / *    ( 7 ) 

 

Onde: 

 = Índice de preços no mercado doméstico ou sua taxa de variação 

* = índice de preços no mercado externo ou sua taxa de variação 

 = Taxa nominal de Câmbio 

 

A equação 7 é reconhecida como a Paridade de Poder de Compra em sua 

versão relativa, se logaritimizarmos os dois lados da equação teremos:                                                              –    *     ( 8 ) 

 

Em sua versão de custos a PPC busca verificar na taxa de câmbio a 

influência dos custos de produção nos países envolvidos, portanto a taxa nominal de 

câmbio se daria pela razão entre os custos de produção nacional e o custo de 

produção estrangeiro, conforme descrito por (OFFICER,1976). 
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Zini e Cati (1993) reconhecem a possibilidade de poder-se transformar a 

equação 3 em um modelo conforme descrito a seguir: 

                                                                          *    ( 9 ) 

Onde: 

 = função que varia em relação ao tempo 

 = Índice de preços no mercado doméstico 

* = índice de preços no mercado externo 

 = Taxa nominal de Câmbio 

 

Zini e Cati (1993)  observam que o intuito de inserir  no desenvolvimento 

da equação 9 como uma função com variação ao longo do tempo e não 

simplesmente uma constante se deve ao fato da existência de bens e serviços com 

elementos de custos diferentes nas demais economias, alegam também o 

importante papel das diferentes estruturas de mercado de cada economia, bem 

como que a determinação de preços não advém da arbitragem internacional.  

Em 1981, Frenkel efetua estudos com o Dólar Americano e o Marco alemão 

para dois períodos de tempo diferentes a década de 20 e a década de 70, chegando 

a equação para a PPC Absoluta: 

                                                       *       ( 10 ) 

Onde: 

t = Termo aleatório 

 = Termo independente 

1 = Coeficiente  

2 = Coeficiente 



42 

 

t  = Preço do bem na economia doméstica 

t*  = Preço do bem na economia externa 

 

Frenkel (1981) aborda as condições a respeito da validade da PPC : 

1) Os coeficientes 1 e 2 devem possuir sinais opostos e mesma magnitude 

apresentando assim a condição chamada “condição de simetria” 

2) Os coeficientes 1 e 2 devem apresentar a condição de proporcionalidade , 

ou seja , 1 e 2 devem ser iguais a 1 em módulo. 

 

Frenkel (1981) também conclui em seu trabalho que na década de 70 a PPC 

quase foi demolida tendo em vista alguns pontos observados, a logística de 

transportes muito avançou, mas ainda existem custos com transporte dependendo 

da distância entre o produtor e o mercado externo de comercialização do bem, 

existência de barreiras ao comércio internacional mesmo com o acordo de Breton 

Woods e a implantação primeiramente do GATT (General Agreement Tarifs on 

Trade) e depois da OMC (Organização Mundial do Comércio) ainda existe 

protecionismo e barreiras ao comércio na forma de proteção do mercado doméstico 

e a inconstância na estrutura dos preços das economias como por exemplo nas 

Crises do Petróleo. 

 

2.2 Procedimentos para Cálculo da PPC 
 

Os números índices geralmente são utilizados para fornecer uma medida para 

um conjunto complexo de variáveis, os índices de preços são formados em sua 

maioria por um  conjunto (cesta) de produtos padronizados para que possamos 

mensurar os índices de aumento de preços para uma determinada faixa da 

população  evidenciando que cada núcleo familiar ou agente econômico possui um 

índice próprio de aumento de preços. 
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Também tem--se a complexidade de coletar dados de diversos agentes 

econômicos dentro da multiplicidade de bens adquiridos pelos diversos agentes 

econômicos sem uma padronização ou constância requerida para qualquer estudo. 

As séries temporais destes números índices serão utilizadas para analisar e 

mostrar sua variação ao longo do tempo e sua influência e impacto nas teorias 

discutidas a respeito da Paridade do Poder de Compra.  

Na hipótese de trabalhar com a  Paridade de Poder de Compra em sua 

versão relativa ou fraca admitir-se-á que: 

 

                                                    . / *    ( 11 ) 

 

Na Paridade de Poder de Compra em sua versão absoluta ou forte será 

utilizado  = 1 conforme indicado por (MENEZES E RESENDE,1996). 

= taxa de cambio de equilíbrio 

 = preços domésticos 

* = preços estrangeiros 

 

Balassa (1964) discute que  k pode ser diferente de 1 tendo em vista o estado 

de desenvolvimento econômico e da produção do país medido através do efeito que 

ficou conhecido como Efeito Balassa-Samuelson. 

Palaia e Holland (2010) alegam que o desenvolvimento da econometria 

auxiliou no desenvolvimento de novos estudos: 

“Nos últimos anos, a literatura de econometria de séries temporais 
avançou bastante na direção do desenvolvimento de muitos 
procedimentos que utilizam testes de raiz unitária e análise de 
cointegração, permitindo respostas mais adequadas em relação ao 
comportamento das séries macroeconômicas ao longo do tempo e 
de seus respectivos processos geradores dos dados”. (PALAIA e 
HOLLAND, 2010, p. 6). 
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Os testes de raizes unitárias são utilizados para verificar se uma série de 

dados temporais é estacionária ou não, a estacionariedade de uma série de dados 

depende das condições abaixo segundo (GUJARATI, 2000): 

1) Média e variância devem ser constantes ao longo do tempo. 

2) O valor da covariância entre dois períodos deve depender apenas da 

defasagem entre dois períodos e não do período de tempo em que a 

defasagem é calculada. 

Gujarati (2000, p. 719) fornece uma explicação matemática mais detalhada a 

respeito da estacionariedade de uma série de dados : 

 

“(...) admitamos que  seja uma série temporal estocástica com as 
seguintes propriedades: 

Média:    μ 

Variância:       μ    

Covariância:      μ .     μ  

em que , a covariância (ou autocovariância) na defasagem , é a 
covariância entre os valores de     e    ,ou seja entre dois valores 

 separados por  períodos”. (GUJARATI, 2000, p. 719).” 

 

Morettin e Toloi (2004) abordam a estacionariedade de forma intuitiva 

alegando que se um processo é estacionário, quando desenvolve-se ao longo do 

tempo, de forma que a escolha de uma origem para os tempos não é importante, ou 

seja, as características para uma série temporal  e para  são as 

mesmas. 

Será utilizado o Teste de Raiz unitária para verificação ou detecção da 

estacionariedade da série de dados. Gujarati (2000) aborda o tema alegando que o 

método mais fácil de visualizar o teste é através do modelo a seguir: 

                                                                 t  t-1  μt    ( 12 ) 
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A equação  é uma regressão de primeira ordem ou AR(1), onde o termo t é 

um termo de erro estocástico com média zero e variância constante e também é 

não-correlacionado, Gujarati (2000) comenta que µt é chamado de termo de erro de 

ruído branco quando efetua-se pesquisas e trabalhos na área de econometria. 

Ao efetuar-se a regressão de uma série de dados, ou seja , regredi-se  nos 

instante  sobre  no instante 1 ,  obtém-se o modelo: 

 

                                                                t  t-1  μt    ( 13 ) 

 

Caso o coeficiente  de t-1 seja igual a 1 conclui-se que a variável estocástica 

tem uma raiz unitária, portanto a série temporal será conhecida como de caminho 

aleatório ou uma série temporal não-estacionária. 

Silva e Tambosi Filho (2001) alertam para o fato de que as séries econômicas 

na maioria das vezes não apresentam estacionariedade, portanto devem ser 

diferenciadas. 

Gujarati (2000) fala sobre a diferenciação nas séries temporais : 

“Com uma tendência determinística, as variáveis podem ser 
transformadas em estacionárias pela inclusão de uma tendência 
temporal em qualquer regressão ou fazendo uma regressão 
preliminar sobre o tempo e subtraindo a tendência estimada. Com 
uma tendência estocástica, são necessários testes quanto à 
cointegração e não estacionaridade”. (HOLDE ET AL, 1990) apud 
(GUJARATI, 2000, p. 730). 

 

Caso a série de caminho aleatório ou não-estacionária for diferenciada uma 

vez e a nova série for estacionária Gujarati (2000) diz que a série temporal é 

integrada de ordem 1 representada por I(1), no caso de diferenciada duas vezes a 

série temporal é integrada de ordem 2 ou representada por I(2), no caso de ser 

diferenciada d vezes representa-se por I(d) caso d=o a série temporal é estacionária, 

e caso d>= 1 a série é não estacionária. 

No teste de hipóteses onde a hipótese nula é   1 , Gujarati (2000) alerta 

que a estatística  calculada é conhecida como estatística  (tau) e os valores 
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característicos foram tabelados por Dickey e Fuller (1976),  e o teste ficou conhecido 

como o Teste Dickey-Fuller (DF) e Teste Dickey-Fuller Ampliado (ADF) que serão 

utilizados para verificação da estacionariedade. 

Margarido e Medeiros Jr. (2006) reforçam a utilização do teste Dickey-Fuller : 

“(...) a partir da década de 70 inicia-se a chamada “revolução das 
raizes unitárias”, com a elaboração dos tradicionais testes de raizes 
unitárias por DICKEY e FULLER (1979 e 1981) e PHILLIPS e 
PERRON (1988) , os quais têm como hipótese nula à existência de 
apenas uma raiz unitária em relação às variáveis econômicas, isto é, 
essas variáveis são integradas de ordem um (I(1)) , enquanto que a 
hipótese alternativa é de que essas variáveis são estacionárias”. 
(MARGARIDO E MEDEIROS JR., 2006, p. 150). 

 

Silva e Tambosi Filho (2001) na conclusão de seu artigo indicam a utilização 

do teste de Philips Perron (1988) tendo em vista algumas quebras estruturais no 

período investigado que está entre o período de janeiro de 1990 a agosto de 2000, 

passando pelo período hiperinflácionário, quando a inflação chegou a 84,32 % em 

Fevereiro de 1990, bem como o ano de 1990 com o Plano Collor, 1994 com a 

estabilização da moeda e 1999 com a mudança do regime cambial da Flutuação 

suja ou bandas cambiais para a livre flutuação. 

Dickey e Fuller (1976) alegam que para os valores por eles calculados e  

tabelados temos a hipótese nula  para ρ= 1, e se a mesma for rejeitada a série 

temporal é estacionária , e os testes t de student comuns poderão ser utilizados. 

Dickey e Fuller (1976) alertam para utilização do teste Dickey Fuller Ampliado 

(ADF) quando o erro µt é autocorrelacionado sendo utilizado o modelo: 

 

                                   t 1  2    t-1 i ∑       ( 14 ) 

 

A hipótese nula poderá ser  0 ou  1, ou seja, há a existência de 

uma raiz unitária em , portanto  é não-estacionário, a hipótese alternativa pode ser 

descrita como  0 ou  1, ou ainda  1. 
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O equilíbrio em longo prazo de dois índices econômicos ou financeiros dentro 

de uma série temporal pode ser verificado através de um processo de cointegração. 

O processo de cointegração foi inicialmente citado por Granger e Newbold 

(1974), e consiste em um processo para verificação se duas variáveis não 

estacionárias ou aleatórias podem formar uma combinação linear, e assim, alegar 

que as duas séries temporais são co-integradas. 

O processo de Co-integração segundo Gujarati (2000) é utilizado no caso 

onde temos duas séries de dados com resultados espúrios também chamado de 

Regressão Espúria, que são regressões onde o R2 é muito alto e parece que 

encontramos uma relação entre as duas variáveis, no caso também encontrarmos t 

de student também alto para a variável independente ou explicativa, porém o d de 

Durbin-Watson é baixo, ou abaixo do R2. 

Se a regressão entre duas variáveis for espúria, mas as variáveis forem 

cointegradas pode-se considerar a regressão como não espúria e trabalhar-se com 

seus resultados conforme explica (GUJARATI,  2000) para duas séries de dados 

econômicos nomeadas como DPC e RPD : 

 

“(...) se DPC e RPD são co-integradas, então os resultados de 
regressão dados em 21.6.1 podem não ser espúrios, e os testes t e F 
usuais são válidos. Como observa Granger, um teste para co-
integração pode ser pensado como um pré-teste para evitar 
situações de regressão espúria”. (GUJARATI, 2000, p. 731-732). 

 

O método de Co-integração de Engle e Granger apresenta pontos discutíveis 

quando trabalha-se com mais de duas variáveis, alguns autores aconselham o uso 

do método de co-integração de Johansen (1988), mas no estudo em questão não 

será necessário uma vez que a Paridade de Poder de Compra (PPC) será testada 

entre os preços em Reais do mercado brasileiro e os Preços em dólares do mercado 

dos Estados Unidos. 

Para Frenkel (1981) o ponto inicial para qualquer análise da PPC deve ser a 

equação: 
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                                                        1    1 t  2 t*   t    ( 15 ) 

 

Frenkel (1981) também discorre sobre a metodologia de testes de raízes 

unitárias salientando que com o desenvolvimento e capilarização do método os 

testes começaram a ser utilizados visando comprovar a estacionaridade de séries de 

dados temporais, e que os testes Dickey-Fuller (DF) e Dickey-Fuller Aumentado ou 

Ampliado (ADF) se destacam pela larga utilização entre os pesquisadores deste 

campo de estudo. 

Utilizando inicialmente a metodologia de cointegração de Engle-Granger 

(1987), para séries de dados temporais deve-se ter a estacionaridade dos dados, em 

relação a taxa de câmbio. Frenkel (1981) alega que para existir uma relação de 

longo prazo entre a taxa de câmbio e os preços internos e externos da economia o 

termo aleatório ωt deve ser estacionário. 

A validade da PPC pode ser constatada através dos testes de raizes unitárias 

nos resíduos estimados para ωt. 

A seguir serão apresentados os procedimentos econométricos que Silva e 

Tambosi Filho (2001) utilizaram para determinação da validade da Teoria da 

Paridade de Poder de Compra. Os autores alegam inicialmente que as séries 

macroeconômicas apresentam forte tendência sendo consideradas não-

estacionárias, podendo ser transformadas em séries estacionárias somando-se as 

suas diferenças, forçando-se assim a estacionariedade. 

Tomou-se por base um processo Auto Regressivo de primeira ordem ou 

AR(1) para série temporal de dados macroeconômicos: 

 

                                                              t  t-1  t    ( 16 ) 

Onde : 

 t = um ruído branco com distribuição normal de média zero e variância qualquer. 
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t = série temporal de dados macroeconômicos 

t-1 = itens anteriores a t na série de dados temporais de dados macroeconômicos 

defasados em uma unidade de tempo 

 = coeficiente angular da reta de regressão 

Efetua-se a análise da variância da equação 16 para verificar a 

estacionariedade dentro do processo. 

                                                      t
2    t-1  t

2     ( 17 ) 

Como :  

                                                        t-1   2    ( 18 )  

                                            t
2   2

t-1
2  2  1  2    ( 19 ) 

 

Se o módulo de  for menor que 1 consideraremos o processo estacionário, 

pois, a variância do processo tenderá a  com o passar do tempo. 

Se o módulo de α for igual a 1 consideraremos o processo não-estacionário, 

pois,  apresenta raiz unitária, neste caso não poderão ser usados os testes 

estatísticos usuais. 

Para a abordagem do teste Dickey-Fuller os autores Silva, Tambosi Filho e 

Costa Jr. (2001) readequam a equação 16:                                                                                                       t  1  t-1   t    ( 20 ) 

Portanto, os testes de hipótese terão a hipótese nula igual a 0 para a 

equação 16 ou 1 para a equação 20, ainda pode-se utilizar um intercepto  e 

uma tendência linear  desenvolvendo-se a equação 20: 
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                                                           t  t-1     t-1     t    ( 21 )    

                                                     t   t-1        t-1     t    ( 22 )                                                                                                                          t  o   t-1     t    ( 23 ) 

 

Adicionando uma tendência ao longo do tempo 2 : 

                                                     t  o   t-1   2   t    ( 24 ) 

 

No procedimento estima-se a equação acima através do método de mínimo 

quadrados e compara-se os valores obtidos com os valores já tabelados por Dickey-

Fuller (DF), se o  (tau) calculado for menor que o  (tau) tabelado, aceitamos a 

hipótese nula, ou seja,    0 portanto o processo possui uma raiz unitária, 

enquanto que se  (tau) calculado for maior que  (tau) tabelado β será diferente de 

zero e o processo poderá ser considerado como estacionário. 

O teste Dickey-Fuller Ampliado consiste em utilizar defasagens no processo 

descrito anteriormente nas equações alterando o padrão das equações: 

                                               t-1     ∑ i  t-i+1   t    ( 25 ) 

Com γ variando de i = 2 até p 

                                        0   t-1     ∑ i  t-i+1   t    ( 26 ) 

                                  α t   t-1     ∑ i  t-i+1   t    ( 27 ) 
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Silva , Tambosi Filho e Costa Jr. (2001) alertam para o fato de que ao colocar-

se   e  2 na equação 27 deve haver uma redução do poder do teste, também se 

os αo e 2 forem excluídos do processo quando apresentarem relevância. O teste 

ADF deve ser efetuado partindo-se da equação 27 e no caso de rejeição da hipótese 

nula   0  , passamos para equação 26 e novamente se a hipótese nula for 

rejeitada passamos para a equação 25. 

Morettin e Toloi (2004) trabalham com os valores tabelados para os testes 

Dickey-Fuller separando-os em amostras até n=100 e para amostras grandes 

n>500, quando n=100 para valores críticos de  para níveis de significância de 0,01, 

0,05 e 0,10 são respectivamente -2,60, -1,95 e -1,61, quando trabalha-se com 

amostras grandes com n > 500 os valores são respectivamente -2,58, -1,95 e -1,61, 

e rejeitamos  se   for menor que o valor crítico. 

 

2.3 Críticas à PPC 
 

Uma das primeiras críticas ao modelo da PPC foi levantada por Samuelson 

(1974) onde salienta que os índices de preços calculados pelos diversos países 

utilizam núcleos de produtos diferentes e também diferentes pesos para cada linha 

de produtos, também pode-se perceber que são as variáveis mais próximas para 

efetuar trabalhos empíricos para a validação da PPC. 

Com A Teoria da Paridade de Poder de Compra (PPC) deriva da Lei do Preço 

Único (LPU) que tem como premissas não existir custos com transportes e não 

haver barreiras ao comércio internacional (tarifárias ou não tarifárias) conforme 

indica Krugman e Obtsfeld (2005). 

Existem também os estudos efetuados por Samuelson e Balassa (1964) que 

relatam que o câmbio não depende única e exclusivamente do nível de preços entre 

dois países, e sim refletem a diferença de nível de produtividade entre dois países 

que indicam inclusive que os setores que comercializam bens no mercado interno 

têm menor ganho com produtividade do que os setores que negociam no mercado 

internacional. O aumento do efeito Balassa Samuelson será tanto maior quanto 

maior for a diferença de ganho de produtividade nos dois setores. 
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2.4 Estudos Para a PPC no Brasil e no Mundo 
 

Um dos primeiros estudos efetuados no Brasil  foi efetuado por Rossi (1991) 

que comprovou a existência da PPC em sua modalidade absoluta através de testes 

de cointegração de Engle e Granger utilizando índices dos EUA e Brasil no período 

de 1980 a 1988, foram utilizados o índice de Preços no Atacado (IPA) e Producer 

Price Index (PPI). Rossi (1996) voltou a efetuar estudos sobre a PPC alterando a 

metodologia de testes para o teste de Johansen (1988), alterando o período para 

1988 a 1994, porém continuou com os países Brasil e EUA e com os índices IPA e 

PPI chegando a conclusão de validade da PPC. 

Em 1993 Zini e Cati (1993) efetuaram estudos para  verificação da PPC no 

Brasil entre os períodos de 1855 a 1990 através de testes de cointegração, apesar 

de chegarem a algumas regressões espúrias rejeitaram as hipótese de validação da 

Paridade de Poder de Compra (PPC). 

Os testes abordados pelos autores Zini e Cati (1993) constataram o processo 

de estacionariedade na equação: 

                                     t    t    *t  –   t     ( 28 ) 

Onde: 

t = Taxa de Câmbio Real 

t  = Taxa de Câmbio nominal 

*t = Índice de preços mercado do país estrangeiro 

t = Índice de Preços mercado doméstico 

 

A verificação efetuada pelos autores foi se as variáveis   ,  log  ,    seriam integradas de primeira ordem ou possuíam vetor de cointegração      

(1, 1, -1) como as duas primeiras variáveis apresentaram cointegração de primeira 

ordem e a terceira variável apresentou cointegração de segunda ordem as variáveis 
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não são cointegradas, os resultados então rejeitaram a validação da Teoria da 

Paridade do Poder de Compra. 

Nos estudos de Pippenger (1993) utilizou-se a metodologia de Engle-Granger 

que  trabalhou com os dados de 12 países, seus estudos tiveram como horizonte 

temporal o período compreendido entre 1973 e 1988, Pippenger alega que estudos 

anteriores que rejeitaram a PPC no longo prazo tem como premissas as condições 

de simetria e proporcionalidade impostas pelos autores como por exemplo os custos 

de transporte. 

Em 1996 os estudos de Rossi (1996), conforme já observado ressaltam que a 

Teoria de Paridade do Poder de Compra (PPC) é aplicável a regimes de taxa de 

câmbio flexíveis, mas para o caso brasileiro no período de 1988 a 1994 o regime 

cambial apresentava forte influência de ações do governo, e em muitas vezes 

causando a sobrevalorização da moeda embora os estudos do período indique que 

no período todo o governo tendeu a buscar o câmbio de equilíbrio. 

Oh (1996) comprova a PPC utilizando o teste Dickey-Fuller ampliado 

utilizando a técnica de painel e como base um conjunto de países do G-6 e OECD 

tendo em seus estudos efetuado a análise do período entre 1973 a 1989.  Oh 

corrobora as conclusões obtidas por Pippenger no que tange a validar a teoria da 

PPC no longo prazo e refutar as rejeições em estudos anteriores da década de 70 e 

início da década de 80 incluindo como fator preponderante para as rejeições da  

teoria da PPC na década de 70 o baixo poder dos testes utilizados e o pequeno 

horizonte de tempo para o estudo. 

Na mesma linha de pesquisa Lothian e Tylor (1996) efetuaram estudos com 

diversas moedas para um período de 200 anos chegando a conclusão da validade 

da teoria da PPC utilizando índices de preços para o atacado. 

Vasconcelos et al (1999) efetuou o teste da PPC confirmando a sua validade 

de forma empírica, coletou dados do período de 1980 e 1994, os estudos efetuados 

neste período validam a PPC, pois em ambientes econômicos com alta inflação há 

na maioria dos casos a confirmação da PPC.  

Vasconcelos (2004) efetuou o teste Balassa-Samuelson para economia 

brasileira no período de 1980 até 2001, o efeito Balassa-Samuelson indica que 
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quando o país doméstico possui um forte crescimento da produtividade o câmbio se 

apreciará em relação ao país estrangeiro, com menor crescimento de produtividade, 

onde pode-se perceber uma influência direta da produtividade e crescimento da 

economia  na taxa de câmbio, rejeitando o efeito Balassa Samuelson para economia 

brasileira. Salienta que a critica ao modelo de testes empíricos da PPC também não 

se confirmou, uma vez que os estudiosos críticos a PPC sempre questionaram a 

metodologia empírica de teste da PPC, pois, a mesma não levava em consideração 

a produtividade e o crescimento econômico.  

Kugler e Lenz (1993) efetuaram o teste da PPC envolvendo 15 países 

adotando como base a moeda alemã a época, coletaram dados referente ao período 

compreendido entre 1973 e 1990, utilizaram como metodologia o teste de 

cointegração de Johansen (1988), sendo que a teoria da Paridade de Poder de 

Compra (PPC) foi validada para seis países sendo rejeitada para outros quatro e 

para as moedas dos países restantes não puderam concluir pela rejeição ou 

validação da Teoria. 

Os estudos de Kugler e Lenz (1993) validaram a Paridade do Poder de 

Compra PPC para Inglaterra, Itália, Noruega, Áustria, Portugal e Espanha, enquanto 

para EUA, Canadá, Bélgica e Dinamarca tiveram a PPC rejeitada. 

Cheung e Lai (1993) analisaram dados referentes ao período compreendido 

entre 1974 a 1989, para os países Inglaterra, França, Alemanha, Suíça e Canadá, 

tomando como base os EUA, utilizaram dados mensais referente os índices de 

preços ao consumidor, bem como índices de preço no atacado, chegando a 

conclusão de validação da teoria da PPC. 

Papell (1997) rejeita a hipótese de raiz unitária em períodos distintos e com 

políticas cambiais diferentes, também os índices de preços adotados no estudo 

continham um maior peso de produtos facilmente envolvidos em transações 

comerciais, os estudos de Papell (1997) foram efetuados com vinte países 

industrializados em um período de 23 anos com pequena evidência a favor da 

Paridade do Poder de Compra. 

O’Coneel (1998) utilizou a técnica de painel e encontrou forte evidência a 

favor da Paridade do Poder de Compra há criticas a respeito de seu estudo em 
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relação a interdependência das taxas de câmbio nos testes controlando a 

dependência entre as taxas de juros. 

Boyd e Smith (1999) encontram evidências a favor da Paridade do Poder de 

Compra em longo prazo, em análise econométrica de séries temporais utilizando a 

técnica de painel, os autores discutem diversas possibilidades de viés, alegam 

problemas quanto ao método, coleta, horizonte de tempo, proximidade de países, 

etc. 

Cuddington e Liang (2000) rejeitam a estacionariedade da taxa de câmbio 

dólar/libra, utilizando dados de Lothian e Tylor (1996), a discussão entre os autores 

versou sobre as diferentes a respeito da aplicação do teste ADF e o número de 

defasagens para formação das séries temporais. 

Christev e Noorbakhsh (2000) estudaram e analisaram seis países da Europa 

que estavam em fase de transição para economias de mercado, utilizaram o teste de 

cointegração de Johansen (1988), efetuaram a análise de processos aleatórios entre 

as taxas de câmbio e os preços verificando se existiam movimentos semelhantes 

para as duas séries de dados. 

Strauss e Fleissig (2000) efetuaram comparação entre dezenove países 

europeus com dados coletados de países participantes da organização mundial de 

comércio, o período estudado foi de 1974 até 1996, realizaram testes de raizes 

unitárias, utilizando seis índices de preços diferentes validando a PPC . 

Taylor (2002) reuniu dados de mais de vinte países em um período de mais 

de cem anos e encontrou evidências favoráveis a Paridade de Poder de Compra 

utilizou o teste de Cointegração de Johansen e também Teste DF-GLS, o autor 

comenta que os desvios encontrados nos estudos para Paridade do Poder de 

compra deve-se aos choques na séries de dados também chamados de quebras 

estruturais. 

Marçal et al (2003) testam a validade da PPC absoluta e relativa através de 

testes econométricos trabalhando com séries de câmbio real obtidas através de 

séries de índices de preços, não foi possível rejeitar a hipótese da raiz unitária, 

portanto não conseguiram rejeitar a PPC. O artigo ainda faz uma comparação entre 
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diversos estudos sobre a PPC no caso brasileiro e compara os resultados obtidos 

com os resultados de diversos outros autores. 

Barbosa (2005) em estudo em que tentava verificar o motivo da lentidão no 

ajuste da taxa de cambio real ao longo do tempo, estudando a variação da taxa de 

cambio real em conjunto com a política econômica, reuniu diversos trabalhos sobre 

a validação empírica da PPC e concluiu que caso rejeitarmos a hipótese nula, ou 

seja, não há estacionariedade para a taxa de juros real  não significaria a rejeição da 

PPC. 

Kannebley (2003) reuniu uma série de trabalhos sobre a PPC relativa e 

absoluta no Brasil entre o período de 1968 a 1994, verificou que a política 

econômica do período em análise influenciou a aleatoriedade dos dados, bem como 

a produção de pontos fora do padrão (outliers) tanto na série de dados de índices de 

preços, bem como na série de dados de cambio, chega a conclusão que não houve 

rejeição a PPC em sua versão relativa.  

O artigo ainda alerta que a análise de dados econômicos de países em 

desenvolvimento devem ser sempre tratados com muito cuidado e antes da análise 

estatística de dados deve-se efetuar uma análise dos planos de estabilização 

econômica e suas medidas, somente após esta avaliação é que o pesquisador 

poderá mensurar quais os impactos que tais medidas tiveram na série temporal e 

que peso poderiam ter nos testes empíricos. 

Taylor (2001) analisou vinte países em um período de cem anos que passam 

pelos séculos XIX e XX confirmando a validação da teoria da PPC através de 

análises multivariadas, ressalta que houve pequena alteração na integração da 

comunidade internacional visando amortecer choques na taxa de cambio real 

Silva e Tambosi Filho (2001) testaram a validade da paridade poder de 

compra (PPC) através de cointegração de Engle e Granger e Dickey Fuller (DF) e 

Dickey Fuller Ampliado (ADF) para os dados da economia brasileira e americana de 

1990 a 2000 obtendo como resultado a rejeição da PPC, na conclusão de seus 

estudos sugerem os testes de raiz unitária de Philip Perón, tendo em vista quebras 

estruturais no período e economias abordadas. 

 



57 

 

3 METODOLOGIA 
 

Conforme explica Lakatos e Marconi (1993) o método científico é um conjunto 

ou reunião de processos que podem ser utilizados na investigação de um problema 

ou averiguação de uma hipótese, o método científico pode ser considerado como a 

linha de pensamento que o pesquisador adota e fornece a lógica para a 

investigação. 

Gil (1993) explica que os métodos científicos utilizados podem ser dedutivo, 

indutivo, hipotético-dedutivo, dialético e fenomenológico. 

Na investigação utilizou-se o método hipotético-dedutivo, pois, tentará 

responder algumas questões em relação a Teoria da Paridade do Poder de Compra 

para o Brasil em período recente através de hipóteses. 

Segundo Gil (1999): 

“(...) quando os conhecimentos disponíveis sobre determinado 
assunto são insuficientes para a explicação de um fenômeno, surge 
o problema. Para tentar explicar as dificuldades expressas no 
problema, são formuladas conjecturas ou hipóteses. Das hipóteses 
formuladas, deduzem-se conseqüências que deverão ser testadas ou 
falseadas. Falsear significa tornar falsas as conseqüências 
deduzidas das hipóteses. Enquanto no método dedutivo se procura a 
todo custo confirmar a hipótese, no método hipótetico-dedutivo, ao 
contrário, procuram-se evidências empíricas para derrubá-la”. (GIL, 
1999, p. 30). 

 

Para validação de uma hipótese requer analisar uma base de dados ou de 

experimentação no campo. A pesquisa efetuada para a validação da Paridade do 

Poder de Compra utilizará a pesquisa quantitativa que levará em consideração a 

possibilidade de se modelar fenômenos dentro das ciências muito utilizadas dentro 

das ciências sociais aplicadas da administração. A pesquisa quantitativa necessita 

da utilização de ferramental estatístico para tratamento dos dados  como análise de 

regressão, testes de hipótese, anova e outras ferramentas, bem como testes 

utilizados na análise de séries temporais. 

Utilizou-se também o método de pesquisa bibliográfica, pois, segundo Gil 

(1991) este tipo de pesquisa é adotado quando há necessidade de revisitar artigos, 
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livros, e outros periódicos, inclusive internet para sustentar as hipóteses de uma 

pesquisa.  

Com a adoção de métodos estatísticos utilizar-se-á das probabilidades e a 

teoria estatística para explicar uma realidade. A base de dados será composta pelos 

índices históricos PPI e IPA entre os anos 1995 e 2005 fornecidos pela Economática 

e efetuar-se-á testes Dickey Fuller e Dickey Fuller Ampliado, bem como o teste de 

Cointegração de Engle e Granger.  

Para a execução dos testes Dickey-Fuller, Dickey-Fuller Ampliado , 

Cointegração de Engle e Granger e Cointegração de Joahansen adotar-se-á o 

software Eviews que permite o tratamento estatístico dos dados trabalhando 

diretamente com as séries de dados, auxiliado pelo software Minitab 14 e planilha 

eletrônica Microsoft Excel para confirmação dos valores de saída do software. 

 

3.1 Testes Estatísticos Utilizados  
 

3.1.1 Cointegração Engle e Granger 
 

O teste de Cointegração de Engle e Granger é utilizado no caso de 

apresentação de uma regressão espúria entre duas variáveis, ou seja, quando uma 

regressão apresenta o R- quadrado muito alto porém o d de Durbin-Watson é baixo 

ou abaixo do R-quadrado. 

Granger e Newbold (1974) desenvolveram um processo para verificação de 

cointegração entre duas variáveis não estacionárias consistindo em uma análise se 

há possibilidade de uma variável poder ser escrita como combinação linear de outra 

variável, concluindo, em caso positivo as duas variáveis são cointegradas. 

Segundo Hill, Judge e Griffiths (2010) existem alguns passos para efetuar a 

cointegração, o primeiro passo é efetuar a regressão das séries de dados temporais 

econômicos  e : 
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                                                       ( 29 ) 

Verifica-se os resíduos através da equação: 

 

                                                         ( 30 ) 

 

Após obter os resíduos efetua-se a regressão: 

                                                  ∆        ( 31 ) 

 

Aplica-se a análise sobre o coeficiente de   em relação a estatística     
(Tau), deve-se adotar alguns cuidados , pois, para a análise da raiz unitária da 

equação  ∆      deve-se tomar como medida de   os valores 

tabelados por Engle e Yoo ou Engle e Granger . 

 

3.1.2 Dickey-Fuller 
 

Os testes de raizes unitárias são utilizados para efetuar a constatação de 

estacionariedade em séries de dados temporais segundo Gujarati (2000). 

Dickey-Fuller (1976) elaboram testes para verificar a estacionariedade da 

série de dados onde o teste de hipótese apresenta como hipótese nula a existência 

de apenas uma raiz unitária, ou seja, são integradas de ordem um  1   e a 

hipótese alternativa e de que são estacionárias, no caso de identificação na série de 

dados de erros autocorrelacionados deve-se utilizar o teste Dickey-Fuller Ampliado 

(ADF)  

Para o teste DF utilizou-se a regressão do software MINITAB 14 com as 

equações indicadas por Silva, Tambosi Filho e Costa Júnior (2001): 

 



60 

                                                          ∆         ( 32 ) 

Ou:                                                   ∆        ( 33 ) 

 

O teste Dickey-Fuller pretende através de estimação chegar a primeira ou 

segunda equação através de regressão ordinária dos mínimos quadrados (OLS). 

Segundo Silva, Tambosi Filho e Costa Júnior (2001) em relação ao Teste 

Dickey Fuller quando testa-se a hipótese: 

                                                         0   í     

 

O processo possui uma raiz unitária portanto, é um processo chamado de 

passeio aleatório. 

                                                        0   í  

 

O processo não possui uma raiz unitária, portanto é um processo 

estacionário. 

Portanto a nova estatística gerada é chamada de estatística  (tau), 

comparando agora a estatística  (tau) com os valores tabelados por Dickey Fuller 

utilizar-se-á a metodologia de decisão indicada a seguir: 

 

 > Valor Crítico  Aceito Ho  Série é um processo não estacionário de raiz 

unitária 
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 < Valor Crítico  Rejeito Ho  Série é um processo estacionário 

 

3.1.3 Dickey Fuller Ampliado ou Aumentado 
 

Existe uma variação do Teste Dickey Fuller denominado Teste Dickey Fuller 

Ampliado ou Augmented Dickey Fuller Test. 

Segundo Hill, Judge e Griffiths (2010) efetua-se o Teste Dickey Fuller 

aumentado quando testa-se a hipótese: 

 

                                                              1     0 

                                                              1     0 

 

Operação para obter o Tau calculado:  

  
 = Tau calculado 

 = Coeficiente   

 = Standard Error ( Erro Padrão) 

 

Portanto a nova estatística gerada é chamada de estatística  (tau), 

comparando agora a estatística  (tau) com os valores tabelados por Dikey Fuller 

utilizar-se-á a metodologia de decisão indicada a seguir: 

 

 > Valor Crítico  Aceito Ho  Série é um processo não estacionário de raiz 

unitária 
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 < Valor Crítico  Rejeito Ho  Série é um processo estacionário 

Modelos que serão verificados no teste ADF (Augmented Dickey Fuller) ou DFA 

(Dickey Fuller Aumentado): 

 

1) Teste Augmented Dickey Fuller (ADF) – Unit Root Test – Modelo de primeira 

diferença sem intercepto e sem tendência. 

                                              ( 33 ) 

 

Ho : Possui raiz unitária , série é não estacionária 

H1 : Série é estacionária 

 

2) Teste Augmented Dickey Fuller (ADF) – Unit Root Test – Modelo primeira 

diferença com intercepto 

                                                     ( 34 ) 

 

Ho : Possui raiz unitária , série é não estacionária 

H1 : Série é estacionária 

 

3) Teste Augmented Dickey Fuller (ADF) – Unit Root Test – Modelo primeira 

diferença com intercepto e tendência                                               ( 35 ) 

 

Ho : Possui raiz unitária , série é não estacionária 
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H1 : Série é estacionária 

 

3.1.4 Cointegração de Johansen 
 

Duas variáveis são consideradas cointegradas se possuírem a mesma ordem 

de integração e apresentarem uma combinação linear das variáveis que seja 

estacionária.  

O procedimento proposto por Johansen admite análise para duas ou mais 

variáveis   1  , o ponto de partida é o teorema de Granger, o centro do 

procedimento de Johansen consiste em encontrar uma matriz que contém em suas 

colunas o vetor de cointegração , demonstrando a relação de longo prazo. 

A metodologia de Johansen prevê dois testes para estabelecer os vetores 

estimados, os dois testes são do tipo de restrição sobre uma função de máxima 

verossimilhança e baseiam-se nos autovalores estimados através de uma matriz e 

as estatísticas teste são retiradas de testes empíricos. 

Através dos critérios Akaike, Schwartz ou Hanna Quin selecionamos o 

número de defasagens para entrada no software Eviews, quando efetuamos o teste 

de cointegração de Johansen testar-se-á as hipótese: 

 

                              H0: Não há nenhum vetor de cointegração 

 

                          H1 : Há  pelo menos um vetor de cointegração 

 

Utiliza-se para esta decisão a estatística traço e a estatística de auto vetores 

com a regra de decisão: 

 

                        Valor Calculado > Valor tabelado  => Rejeito   
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3.2 Índices de Preços Utilizados  
  

O estudo da validade de Paridade de Poder de Compra (PPC) requer os 

índices de preço no país doméstico e o índice de preço no país estrangeiro, para 

tanto utilizou-se índices de preço no Atacado.   

Coletou-se os dados da base de dados da Economática encerrando o período 

de 1995 a 2010, dados diários e mensais para o PPI (Producer Price Index) , IPA 

(Índice de Preços ao Produtor Amplo) e Câmbio .  

 

3.2.1 Índice de Preços no Atacado 
 

De acordo com Zini e Cati (1995), o Índice de Preços no Atacado (IPA) tende 

a captar a variabilidade de preços em nível de compras entre empresas e estes 

produtos são normalmente industrializados e agrícolas para exportação, portanto se 

o IPA demonstra variação de preços de bens internacionalmente comercializáveis. 

Zini e Cati (1995) concluem que é o índice de inflação que melhor representa a 

competitividade de uma economia. 

O índice IPA significa Índice de Preços ao Produtor Amplo, seus geradores 

são coletados e o mesmo é  calculado pela Fundação Getúlio Vargas com base na 

variabilidade de preços no mercado de atacado no Brasil. Este índice é calculado 

para três intervalos diferentes, e compõe os demais índices calculados pela 

Fundação Getúlio Vargas (IGP-M, IGP-DI e IGP-10), com um peso de 60% nos 

índices. 

O IPA foi criado em 1947, sua primeira nomenclatura foi Índice de Preços por 

Atacado e em 2010 sua denominação mudou para Índice de Preços ao Produtor 

Amplo, o índice registra as variações de preços de produtos agropecuários e 

industriais nas compras e vendas entre empresas. 

O IPA sempre foi utilizado para correção de títulos e valores, por exemplo na 

década de 60 com a introdução da correção monetária, o IPA foi escolhido como 

índice para correção das Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional (ORTN) que 
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em resumo eram títulos do governo, também foi utilizado como padrão de correção 

de financiamentos imobiliários.  

O cálculo do IPA é baseado em pesquisa de preços com apurações 

realizadas em períodos de um mês alterando o decêndio de coleta, sendo 

semelhante as versões existentes para o IGP, onde temos IPA-10 , IPA-M e IPA-DI , 

com a mesma amostra de preços, os mesmos produtos na cesta coletada só 

diferenciando o período calculado.  

O IPA é utilizado no Brasil para análise das variações de preços agrícolas e 

industriais 

Análise das variações de preços de produtos agrícolas e industriais, em 

relação aos períodos de coleta o IPA-DI, pesquisa entre o 1º e o último dia do mês 

de referência; IPA-M, entre os dias 21 do mês anterior e 20 do mês de referência; 

IPA-10, entre os dias 11 do mês anterior e 10 do mês de referência. 

 

3.2.2 Índice de Preço do Produtor (Producer Price Index) 
 

O Índice de Preço do Produtor (PPI) é composto por uma família de índices 

que medem a variação média em determinado período nos preços de venda 

recebido por produtores domésticos de bens e serviços. PPIs medem variabilidade 

de preço na perspectiva do vendedor, ao contrário de outras medidas, tais como o 

Índice de Preço ao Consumidor (CPI), que mede variações no preço do ponto de 

vista do comprador. Os preços coletados de vendedores e de compradores podem 

apresentar divergência devido a subsídios do governo, taxas sobre venda e custos 

de logística. É comum no Brasil se referir a esses índices como Índice de Preço no 

Atacado. 

O PPI não é largamente utilizado como o CPI, mas  é reconhecido como um 

bom índice de inflação. O índice é composto por um grupo de índices que traduzem 

os preços em três áreas características, indústrias de base, indústrias de produtos 

agrícolas e as de bens processados, são coletados em torno de 100 mil preços de 

30 mil empresas. 
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O PPI consegue prever o CPI,  pois mensuram os preços dos atacadistas 

antes de entrarem na rede varejista, um ponto frágil do PPI é que ele não mede a 

variação de preços de produtos importados, portanto não mensuram os preços no 

atacado de empresas que atuam com importação. 

 

3.2.3 Câmbio 
 

A Taxa de câmbio é a equivalência monetária  que uma quantidade de moeda 

local tem com uma unidade de outra moeda externa. A taxa de câmbio pode ser 

reflexo do custo de uma moeda em relação a outra, dividindo-se em taxa para venda 

e taxa para compra.  

Procedeu-se a coleta dos valores nominais de câmbio entre os períodos de 

Fevereiro de 1995 a Agosto de 2010, através de software da empresa Economática 

que reflete o banco de dados do Banco Central conforme conferência por 

amostragem efetuando-se a comparação entre a planilha obtida e o site 

www.bcb.gov.br. 

 

3.3 Softwares 
 

3.3.1 Minitab 
 

O software MINITAB foi desenvolvido pelos professores de estatística Drª. 

Barbara Ryan, Dr. Thomas Ryan Jr. e Dr. Brian Joiner, para ensinar estudantes dos 

cursos introdutórios de estatística na Universidade Estadual da Pensilvânia nos 

Estados Unidos no ano de 1972. 

O Minitab é um software que fornece um arcabouço completo para tratamento 

e análise de dados, trabalha com tabelas de dados e pode-se importar dados de 

planilhas de Excel, realizando análises estatísticas e gráficos. O software opera com 

o conceito de projetos onde todos os gráficos, análises  estatísticas referentes a um 

determinado conjunto de dados são arquivados. As análises resultantes do Minitab 
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são detalhadas e  com menus que permitem acesso a uma pequena explicação do 

índice ou teste que o pesquisador esta realizando. 

Optou-se para o trabalho com regressões lineares através do software Minitab 

apenas para conferência e agilidade nas respostas, pois, o tratamento inicial de 

análise da base de dados foi tratado por este software. 

 

3.3.2 Eviews 
 

O software econométrico Eviews é utilizado juntamente com o Windows , sua 

primeira versão foi lançada em 1994, e é baseado no conceito de objetos, cada 

objeto consiste em uma coleção de informações inter-relacionadas em relação a 

uma área particular. O software é muito utilizado para Tratamento de dados em 

painel, cross section, contabilometria e econometria, principalmente com séries 

temporais. 

A opção pelo software Eviews para efetuar os testes de Raizes Unitárias e 

testes de Cointegração dado a sua capacidade de tratamento de séries temporais e 

por incluir os testes Dickey Fuller e testes de Cointegração de Johansen. 
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4 TESTES PARA A PARIDADE DO PODER DE COMPRA  
 

4.1 Teste Para Paridade do Poder de Compra Versão Absoluta 

 

Segundo Marques (2003) os primeiros testes empiricos visavam efetuar a 

verificação de duas condições da PPC para testar se existe validade na PPC em sua 

forma absoluta, a primeira é que os coeficientes de IPA e PPI na regressão tenham 

sinais opostos, e a segunda é de que os mesmos coeficientes sejam iguais em 

módulo e tenham o valor unitário. 

Desenvolvendo a equação 11 com K = 1 e logaritimizando a equação obter-

se-á a equação 10 , com  igual a cesta de preço na economia doméstica e  

cesta de preços na economia estrangeira, portanto efetuando-se a regressão de 

Câmbio, IPA e PPI , através do modelo, teremos: 

 

Câmbio = - 0,00157 + 1,05 IPA - 1,48 PPI 

CÂMBIO     =              ‐0,0016138 + 1,045372 IPA %  ‐ 1,483626 PPI %  
P‐Valor 0,65485 3,04E‐05         0,00083 

R2 = 0,1381   
F calc. =  1,47E+01 F de sig. =  1,16E‐06 

                      Durbin Watson = 1,33954 
 

 

Verifica-se no anexo 31 que a regressão apresenta R quadrado igual a 0,1381  

ou seja, 13,81% da variação do câmbio é explicada pela variação do IPA e PPI, 

constata-se que o p-valor para o teste F de Snadecor apresenta o valor 0,000 

rejeitando a hipótese nula de que os coeficientes   0, portanto existe 

evidências estatísticas que pelo menos um dos coeficientes é diferente de zero. 

Coaduna-se com o teste F de Snadecor onde apresenta  14,74 

maior que o F de significação portanto pode-se considerar que realmente pelo 

menos um dos coeficientes é diferente de zero, para análise dos coeficientes 

separados a um nível de 5% com os p-valores para IPA e PPI há evidências 

estatísticas de que os coeficientes são diferentes de zero com os p-valores 
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respectivamente iguais a 0,000 e 0,001, no entanto para a variável independente ou 

coeficiente linear da regressão aceitamos  , ou seja, há evidências estátiscas de 

que o valor do coeficiente seja igual a zero.  

Quando analisa-se o teste t de student para as variáveis separadas pode-se 

constatar que para o PPI aceita-se a hipótese nula ( t = - 3,38 com valor crítico de 

1,645), portanto, tem-se condições de afirmar que há evidências de que o 

coeficiente é igual a zero, enquanto para o IPA rejeita-se a hipótese nula ( t = 4,27 

com valor crítico de 1,645)  e existem evidências de que o coeficiente é diferente de 

zero. 

Através do teste de Durbin-Watson verifica-se se existe auto-correlação entre 

as variáveis, onde são analisados os resíduos (erros) da equação de regressão, 

para o teste verifica-se há aceitação da hipótese nula, onde há evidência estatística 

de que os erros são possivelmente auto-correlacionados contra a hipótese 

alternativa de que os erros não são auto-correlacionados. 

Com o número de variáveis iguais a 2 ( k = 2 ) e n = 200 teremos os limites 

para o teste di = 1,653 e ds = 1,693 , utilizando a regra abordada por Hill, Judge e 

Griffiths (2010) de que se d calculado for maior que di aceita-se Ho, quando d 

calculado for menor que ds rejeita-se Ho, e se o valor de d calculado esta entre di e 

ds o teste é inconclusivo, como d caldulado é igual a 1,33954 tem-se que a hipótese 

nula é rejeitada, chega-se a conclusão de que os erros não são correlacionados. 

Rejeita-se a Paridade do Poder de Compra em sua versão absoluta, pois, 

apesar do coeficiente linear (termo independente) apresentar evidências de que é 

igual a zero e os coeficientes de IPA e PPI possuirem sinais opostos os valores dos 

coeficientes não são iguais ao valor unitário em módulo. 

 

4.2 Testes de Raizes Unitárias para a Paridade de Poder de Compra (PPC)  
 

O trabalho visou testar a validade da Paridade do Poder de Compra para o 

Brasil, utilizando como base comparativa índices de preços brasileiros e americanos, 

para a economia brasileira foi adotado o IPA , Índice de Preços ao Produtor Amplo 
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calculado e divulgado pela Fundação Getulio Vargas, e para os índices de preços 

norte americanos nos Estados Unidos optamos pelo PPI, Producer Price Index 

divulgado pelo Federal reserve Bank (FED), o período analisado esta encerrado 

entre maio de 1995 e Agosto de 2010 , com periodicidade mensal. 

A fonte para a coleta de dados para utilização foi a Economática, que é uma 

ferramenta que trata dados e tem uma base confiável e de larga utilização nos 

mercados financeiro brasileiro e americano. 

Salienta-se que a opção pelos índices de preços adotados, tanto internos 

como externos, deveu-se a amplitude de cobertura de bens transacionáveis no 

mercado internacional em sua metodologia de cálculo, portanto tratam-se de 

medidas de índices de preços que representam a competitividade de produtos  

comercializáveis e não comercializáveis. 

Pode-se notar o comportamento dos índices IPA Índice de Preço ao Produtor 

Amplo e PPI Producer Price Index, bem como o câmbio (R$/US$) nas figuras 1 a 3, 

claramente há uma tendência e os índices não apresentam estacionariedade. 

 

Figura 1 – Gráfico do Índice de Preço ao Produtor Amplo (Maio/1995 a Agosto/2010) 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

0,000

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

ja
n/

95
ag

o/
95

m
ar

/9
6

ou
t/9

6
m

ai
/9

7
de

z/
97

ju
l/9

8
fe

v/
99

se
t/9

9
ab

r/0
0

no
v/

00
ju

n/
01

ja
n/

02
ag

o/
02

m
ar

/0
3

ou
t/0

3
m

ai
/0

4
de

z/
04

ju
l/0

5
fe

v/
06

se
t/0

6
ab

r/0
7

no
v/

07
ju

n/
08

ja
n/

09
ag

o/
09

m
ar

/1
0

IPA



71 

 

Figura 2 – Gráfico do PPI Producer Price Index (Maio 1995 a Agosto/2005) 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 

 

Figura 3 – Gráfico do Câmbio (R$/US$) Maio/1995 a Agosto/2010 

Fonte : Elaborado pelo autor. 
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                                                  ∆    d /  d-1    ( 36 ) 
Os gráficos demonstrando o comportamento das taxas calculadas estão 

descritos nas figuras 4 a 6, pode-se notar alguns picos no índice de câmbio que 

denotam mudança de padrão de política cambial e problemas políticos com o temor 

de quebra de contratos na primeira eleição do presidente Luis Inácio Lula da Silva, 

nota-se também inflexão máxima no PPI entre 2008 e 2009 com embasamento da 

grande Crise do Sub-Prime nos Estados Unidos contaminando toda economia 

mundial. 

 

Figura 4 – Gráfico do IPA % Maio/1995 a Agosto/2010 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 

Figura 5 – Câmbio % (R$/US$) Maio/1995 a Agosto/2010 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Figura 6 – PPI % Maio/1995 a Agosto/2010 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Antes de efetuar o teste Dickey Fuller Ampliado (DFA) ou Augmented Dickey 

Fuller (ADF) confeccionou-se gráficos das primeiras diferenças dos índices PPI , IPA 

e Câmbio para verificação visual de suposta estacionariedade, pode-se acompanhar 

os resultados através dos gráficos nas figuras de 7 a 9. 

 

Figura 7 – Gráfico das Primeiras diferenças para Câmbio Maio/1995 a Agosto/2010 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Figura 8 – Gráfico das Primeiras diferenças para IPA Maio/1995 a Agosto/2010 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 

Figura 9 – Gráfico das Primeiras diferenças para PPI Maio/1995 a Agosto/2010 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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notar que as séries estacionárias variam aleatoriamente em um nível constante em 

torno de uma média e também possui dispersão constante. 

Quando a série é não estacionária pode-se notar claramente um passeio 

aleatório com tendência (crescente ou decrescente) ou sem tendência , o passeio 

aleatório também pode conter uma constante. 

Em relação a estacionariedade visual podemos notar que não há tendência 

clara no período portanto podemos concluir em uma primeira análise visual que os 

indicadores são estacionários em sua primeira diferença. 

Efetuar-se-á os testes de raizes unitárias para verificação de estacionariedade 

através dos modelos a seguir indicados , para tanto utilizar-se-á o teste de raizes 

unitárias de Dickey-Fuller (1979), chamado de Augmented Dickey Fuller (ADF) ou 

Dickey Fuller aumentado (ADF). 

 

4.2.1 Teste Dickey Fuller (DF) 
 

Para o teste DF utilizou-se a regressão do software MINITAB 14 com as 

equações indicadas por (SILVA, TAMBOSI FILHO E COSTA JÚNIOR, 2001):                                                                                                                                      ∆       

ou                                                              ∆      

 

O teste Dickey-Fuller pretende através de estimação chegar a primeira ou 

segunda equação através de regressão ordinária dos mínimos quadrados (OLS). 

Segundo Silva, Tamboosi Filho e Costa Júnior (2001) em relação ao Teste Dickey 

Fuller quando testou-se a hipótese:                                                                    0   í     
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   í    

- 11,6642 < - 3,9600 

 

Tabela 5 – Estatística Tau Calculada para o Teste Dickey Fuller (DF) 

Com Intercepto Com Intercepto  
   e Tendência 

et -8,6263 -8,7664 

pt
* ‐11,6051 ‐11,6312 

pt ‐6,3058 ‐6,3463 
 
Fonte: Elaborado pelo autor com base na saída de dados do software Eviews 7.0. 
 
 

  : Câmbio (R$ / US$) 

  : Índice de Preços Mercado Nacional – IPA Índice de preço ao Produtor Ampliado 

 : Índice de Preços no Mercado Externo – PPI Producer Price Index 

 

 

4.2.2 Teste Dickey Fuller Ampliado (ADF) 
 

Há uma variação do Teste Dickey Fuller denominado Teste Dickey Fuller 

Ampliado ou Augmented Dickey Fuller Test. 

Segundo Hill, Judge e Griffiths (2010) em relação ao Teste Dickey Fuller 

aumentado quando testamos a hipótese: 

                                                       Ho :  ρ = 1  Ho : γ = 0 

                                                       H1 :  ρ < 1  H1 : γ < 0 

O teste de hipótese e efetuado através de mínimos quadrados e examinamos 

a estatística t de student para hipótese de que γ = 0, a estatística t de student não 

possui mais uma distribuição t tendo em vista que se a hipótese nula é verdadeira yt 

segue um passeio aleatório. 
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Para o teste Dickey Fuller (1979) desenvolveram através do método de 

Simulação de Monte Carlo um conjunto de valores críticos para o teste e este novo 

teste comparando-se com os valores tabelados ficou conhecido como teste Dickey 

Fuller Aumentado. 

             Para tanto seguiremos a tabela 1 com os valores observados por Hill, Judge 

e Griffiths (2010) calculados por Dikey Fuller (1979) e a tabela 2 com os valores 

revistos por Mackinnon (1993), chegando a valores críticos padronizados para o 

nível de 1 % igual a -2,33 , para 5% igual a -1,65 e para 10% igual a -1,28. 

Na literatura consultada verifica-se que o valor crítico depende do tamanho da 

amostra, bem como do modelo que adota-se. 

 

Tabela 6 – Valores Críticos para os Testes de Raizes Unitárias Dickey Fuller, 

adaptados por Mackinnon (1993) 

Sem Intercepto 
Com 

Intercepto Com Intercepto Valores 
 

 e Tendência Padronizados 

1% -2,5600 -3,4300 -3,9600 -2,3300

5% -1,9400 -2,8600 -3,4100 -1,6500

10% -1,6200 -2,5700 -3,1300 -1,2800

Fonte: HILL, JUDGE e GRIFFITHS (2010). 
 

Morettin e Toloi (2004) apresentam os valores críticos do teste DF afirmando 

que:  

“(...) As distribuições das estatísticas correspondentes são 
tabuladas.Valores críticos de  para níveis de significância 0,01 , 0,05 
e 0,10 são dados respectivamente por -2,60, -1,95 e -1,61, para 
amostras do tamanho n=100. Para amostras grandes, maiores que 
500, esses valores são respectivamente, -2,58, -1,95 e -1,61. 
Observe que rejeitamos Ho se  for menor que o valor crítico 
apropriado”. (MORETTIN E TOLOI, 2004, p. 491). 
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Portanto a nova estatística gerada é chamada de estatística  (tau), 

comparando agora a estatística  (tau) com os valores tabelados por Dickey Fuller 

utilizar-se-á a metodologia de decisão indicada a seguir: 

 > Valor Crítico  Aceito Ho   Série é um processo não estacionário de raiz   unitária 

 < Valor Crítico  Rejeito Ho  Série é um processo estacionário 

 

Modelos Utilizados no Teste ADF (Augmented Dickey fuller) 

 

1) Teste Augmented Dickey Fuller (ADF) – Unit Root Test – Modelo de primeira 

diferença sem intercepto e sem tendência. 

    

Ho : Possui raiz unitária, série é não estacionária. 

H1 : Série é estacionária. 

 

2) Teste Augmented Dickey Fuller (ADF) – Unit Root Test – Modelo primeira 

diferença com intercepto. 

       

Ho : Possui raiz unitária, série é não estacionária. 

H1 : Série é estacionária. 

 

3) Teste Augmented Dickey Fuller (ADF) – Unit Root Test – Modelo primeira 

diferença com intercepto e tendência.      

Ho : Possui raiz unitária, série é não estacionária. 
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H1 : Série é estacionária. 

  
O teste de raizes unitárias adotado foi o ADF (Augmented Dickey Fuller) ou 

DFA (Dickey Fuller Aumentado), conforme procedimento adotado por Silva, Tambosi 

Filho e Costa Jr. (2001). As estimações apresentadas ao longo do trabalho foram 

obtidas através do software Eviews 7.0 e confirmados através de regressões no 

software Minitab 14. A tabela 2 apresenta os resultados para os índices PPI 

(Producer Price Index) , IPA (Índice Preços ao Produtor Amplo), e Câmbio (Real por 

Dólar) . 

Os valores poderão ser confirmados através das saídas do software Eviews 

7.0 contidos nos anexos 1 a 9 , onde poder-se-á verificar os índices da Regressão 

Linear para os modelos indicados por Dickey e Fuller (1979) , bem como os valores 

críticos para o teste de raizes unitárias chamado de ADF (Augmented Dickey Fuller), 

na saída do software o teste é denominado “Unit Root Test”. 

 

Tabela 7 – Estatística Tau Calculada para Teste ADF 

    
Sem 

Intercepto     
Com 

Intercepto     
Com 

Intercepto   

                
e 

Tendência   

  
P-
Valor tau crit. 

tau 
calculado 

P-
Valor tau crit. 

tau 
calculado 

P-
Valor tau crit. 

tau 
calculado 

et 0,0000 -2,5600 -8,6272 0,0000 -3,4300 -8,6263 0,0000 -3,9600 -8,7664
pt 0,0000 -2,5600 -5,0751 0,0000 -3,4300 -6,3058 0,0000 -3,9600 -6,3463
pt

* 0,0000 -2,5600 -10,9443 0,0000 -3,4300 -11,6051 0,0000 -3,9600 -11,6312
 
Fonte: Elaborado pelo autor com base na saída de dados do software Eviews 7.0. 
 
 

  : Câmbio (R$ / US$) 

  : Índice de Preços Mercado Nacional – IPA Índice de preço ao Produtor Ampliado 

 : Índice de Preços no Mercado Externo – PPI Producer Price Index 
 

 

Comparando os resultados obtidos na tabela 7 com os valores críticos 

reportados no Anexo 15 – Valores Críticos para o teste de Raizes Unitárias e com a 
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tabela 2 e 3 que também representam os Valores Críticos para o teste de Raizes 

Unitárias utilizando o método definido por Dickey e Fuller (1979) e revistos por 

Mackinnon (1993), nota-se que os valores  para todos os modelos rejeitam a 

hipótese nula, ou seja, as séries são estacionárias. 

 

Efetuar-se-á a seguir a análise de todos os componentes com as respectivas 

hipótese e explicitação da rejeição da hipótese nula: 
 

Análise da variável Câmbio: 

 

1)Teste Augmented Dickey Fuller (ADF) – Unit Root Test – Modelo de 

primeira diferença sem intercepto e sem tendência. 

Modelo :     

  0,669194  

 ,,   8,6272 

Ho : Possui raiz unitária, série é não estacionária. 

H1 : Série é estacionária. 

Ao nível de 1 % o Tau crítico é – 2,56 , portanto: 

   í    

- 8,6272 < - 2,5600 

Rejeitou-se a hipótese nula e a série é estacionária, e mesmo testando 

aos níveis de 5 % e 10 % a hipótese nula seria rejeitada. 

 

2)Teste Augmented Dickey Fuller (ADF) – Unit Root Test – Modelo primeira 

diferença com intercepto. 

Modelo :       

           0,01982 0,574267  
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 ,,    8,6262 

Ho : Possui raiz unitária, série é não estacionária. 

H1 : Série é estacionária. 

Ao nível de 1 % o Tau crítico é – 3,43 , portanto: 

   í    

- 8,6262 < - 3,4300 

Rejeitou-se a hipótese nula e a série é estacionária, e mesmo testando 

aos níveis de 5 % e 10 % a hipótese nula seria rejeitada. 

 

3)Teste Augmented Dickey Fuller (ADF) – Unit Root Test – Modelo primeira 

diferença com intercepto e tendência.       0,009280 7,77  10  0,591445  

 ,,    8,7664 

Ho : Possui raiz unitária, série é não estacionária. 

H1 : Série é estacionária. 

Ao nível de 1 % o Tau crítico é – 3,96 , portanto: 

   í    

- 8,7664 < - 3,9600 

Rejeitou-se a hipótese nula e a série é estacionária, e mesmo testando 

aos níveis de 5 % e 10 % a hipótese nula seria rejeitada. 

 

Análise da variável PPI (Producer Price Index): 
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1) Teste Augmented Dickey Fuller (ADF) – Unit Root Test – Modelo de primeira 

diferença sem intercepto e sem tendência. 

Modelo :     

  0,789297  

 ,,   10,94435 

Ho : Possui raiz unitária, série é não estacionária. 

H1 : Série é estacionária. 

Ao nível de 1 % o Tau crítico é –  2,56 , portanto : 

   í    

-  10,94435 < - 2,5600 

Rejeitou-se a hipótese nula e a série é estacionária, e mesmo testando 

aos níveis de 5 % e 10 % a hipótese nula seria rejeitada. 

 

2) Teste Augmented Dickey Fuller (ADF) – Unit Root Test – Modelo primeira 

diferença com intercepto. 

Modelo :       

           0,001571  0,848144  

 ,,    11,60515 

Ho : Possui raiz unitária, série é não estacionária. 

H1 : Série é estacionária. 

Ao nível de 1 % o Tau crítico é – 3,43 , portanto: 

   í    
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- 11,60515 < - 3,4300 

Rejeitou-se a hipótese nula e a série é estacionária, e mesmo testando 

aos níveis de 5 % e 10 % a hipótese nula seria rejeitada. 

 

3) Teste Augmented Dickey Fuller (ADF) – Unit Root Test – Modelo primeira 

diferença com intercepto e tendência.       0,000820 8,17  10 0,852837  

 ,,    11,63128 

Ho : Possui raiz unitária, série é não estacionária. 

H1 : Série é estacionária. 

Ao nível de 1 % o Tau crítico é – 3,96 , portanto: 

   í    

- 11,63128 < - 3,9600  

Rejeitou-se a hipótese nula e a série é estacionária, e mesmo testando 

aos níveis de 5 % e 10 % a hipótese nula seria rejeitada. 

 

 

Análise da variável IPA (Producer Price Index): 

 

 

1) Teste Augmented Dickey Fuller (ADF) – Unit Root Test – Modelo de primeira 

diferença sem intercepto e sem tendência. 

Modelo :     

  0,789297  
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 ,,   10,94435 

Ho : Possui raiz unitária, série é não estacionária. 

H1 : Série é estacionária. 

Ao nível de 1 % o Tau crítico é –  2,56 , portanto: 

   í    

-  10,94435 < - 2,5600 

Rejeitou-se a hipótese nula e a série é estacionária, e mesmo testando 

aos níveis de 5 % e 10 % a hipótese nula seria rejeitada. 

 

2) Teste Augmented Dickey Fuller (ADF) – Unit Root Test – Modelo primeira 

diferença com intercepto. 

Modelo :       

           0,001571  0,848144  

 ,,    11,60515 

Ho : Possui raiz unitária, série é não estacionária. 

H1 : Série é estacionária. 

Ao nível de 1 % o Tau crítico é – 3,43 , portanto: 

   í    

- 11,60515 < - 3,4300 

Rejeitou-se a hipótese nula e a série é estacionária, e mesmo testando 

aos níveis de 5 % e 10 % a hipótese nula seria rejeitada. 

 

3) Teste Augmented Dickey Fuller (ADF) – Unit Root Test – Modelo primeira 

diferença com intercepto e tendência. 
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       0,000820 8,17  10 0,852837  

 ,,    11,63128 

Ho : Possui raiz unitária, série é não estacionária. 

H1 : Série é estacionária. 

Ao nível de 1 % o Tau crítico é – 3,96 , portanto: 

   í    

- 11,63128 < - 3,9600 

Rejeitou-se a hipótese nula e a série é estacionária, e mesmo testando 

aos níveis de 5 % e 10 % a hipótese nula seria rejeitada. 

 

4.2 Cointegração para Verificação da Paridade de Poder de Compra (PPC)  
 

4.2.1 Aplicação dos Métodos de Johansen e Engle e Granger 
 

O conceito de cointegração foi inicialmente publicado e testado por Granger e 

Newbold (1973) e posteriormente melhorado por Engle e Granger (1987), também 

foram desenvolvidos outros modelos para testes de cointegração por Johansen 

(1988) e Johansen e Juselius (1990). 

O pensamento em torno do conceito de cointegração refere-se a íntima 

ligação com processos integrados, assim como os processos com equilíbrio de 

estado estacionário ou de longo prazo conforme abordado por Silva, Tambosi Filho e 

Costa Júnior (2001). 

Gujarati (2000) aborda que o processo para obter-se os parâmetro de 

cointegração são utilizados para corrigir o problema de perda de relações de longo 

prazo das variáveis econômicas, sabidamente não estacionárias na quase totalidade 

dos casos, e para trabalhar-se com estas variáveis há que se efetuar a diferenciação 
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das séries, para tanto uma solução adotada para o caso é sugerida por Engle e 

Granger (1987) que é a utilização de um modelo de mecanismo de correção de 

erros (ECM). 

Silva, Tambosi Filho e Costa Júnior (2001) indicam que os modelos 

abordados por Engle e Granger (1987) e Johansen (1988) recuperam as relações 

perdidas com a diferenciação. 

Segundo Hill, Judge e Griffiths (2010) demonstram os passos para efetuar a 

cointegração o primeiro passo é efetuar a regressão      , 

verifica-se os resíduos através da equação       , após obter os 

resíduos efetua-se a regressão    ∆      , aplica-se a análise sobre 

o coeficiente de   em relação a estatística    , deve-se adotar alguns cuidados, 

pois, para a análise da raiz unitária da equação  ∆      deve-se 

tomar como medida de   os valores tabelados por Engle e Yoo, Engle e 

Granger ou Johansen e Juselius, observa-se na tabela 8 os valores críticos para o 

teste de cointegração. 

 

Tabela 8 – Valores críticos para o teste de Cointegração 

Modelo 1% 2% 3% ∆     - 3,90 - 3,34 -3,04 

   

Fonte: Mackinnon (1993) apud HILL, JUDGE e GRIFFITHS (2010). 

Efetuando-se a regressão através do software MINITAB 14 de Câmbio, IPA 

(Índice de Preço ao Produtor ampliado) e PPI (Producer Price Index), com o câmbio 

como variável preditora, chegamos a uma equação. 

Após plota-se os resíduos em um gráfico para verificar sua estacionariedade, 

através dos gráficos das figuras 10, 11, 12 e 13  pode-se verificar uma 

estacionariedade visual desde que observado  pelo prisma de HILL, JUDGE e 

GRIFFITHS (2010). 
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Figura 10 – Resíduos da Regressão Câmbio = - 0,00157 + 1,05 IPA - 1,48 PPI  Defasagem (0) 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
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Figura 11 – Histogramas dos Resíduos Regressão Câmbio x PPI x IPA Defasagem (0) 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
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Figura 12 – Resíduos da Regressão Câmbio x PPI x IPA para Defasagem (0) 

Fonte: Elaborada pelo autor através software Minitab 14. 

 

 

Figura 13 – Resíduos da Regressão Cambio x PPI x IPA Defasagem (0) 

Fonte: Elaborada pelo autor através da planilha eletrônica Microsoft Excel. 

-0,15

-0,1

-0,05

0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

1 7 13 19 25 31 37 43 49 55 61 67 73 79 85 91 97 10
3

10
9

11
5

12
1

12
7

13
3

13
9

14
5

15
1

15
7

16
3

16
9

17
5

18
1

RESIDUOS 
Cambio = - 0,00157 + 1,05 IPA - 1,48 PPI 



94 

 

Aventou-se a possibilidade de utilização do modelo de cointegração proposto 

por Engle e Granger (1973) inicialmente apresentado por Granger e Newbold para 

tratamento de regressões espúrias, mas optou-se pela utilização do teste de 

cointegração de Johansen proposto por Johansen (1988) e depois melhorado por 

Johansen e Juselius (1990). 

Existem alguns problemas com a metodologia desenvolvida por Engle e 

Granger, como por exemplo a estimação de longo prazo requer que se escolha uma 

variável dependente, também podemos citar que para três ou mais variáveis pode 

haver mais de um vetor de cointegração. 

Incluir-se-á a análise de Engel e Granger servindo como parâmetro inicial e 

acessório para decisão  se as séries são cointegradas ou não.   

Segundo Menezes e Resende (1996): 

“O ultimo passo é verificar a estacionariedade dos resíduos na 
regressão co-integrante. Em princípio, pode-se proceder de maneira 
similar para testar a presença de uma raiz unitária nos resíduos; 
contudo, o baixo poder destes testes tem favorecido a adoção 
crescente da aproximação de máxima verossimilhança de 
JOHANSEN (1988) e  JOHANSEN E JUSELIUS (1990)”. (Menezes 
e Resende, 1996). 

 

Portanto tratar-se-á em primeiro lugar a estacionariedade através da 

cointegração utilizando o teste de raizes unitárias, analisando a estacionariedade 

dos resíduos, após efetuar-se-á a análise de cointegração pelo método de Engle e 

Granger e após esta verificação efetuar-se-á a análise do modelo de Johansen e 

Juselius (1990) através da saída do software Eviews. 

Analisando o modelo  proposto por Hill, Judge e Griffiths (2010) :                                                                ∆     

 

A equação de regressão obtida através do software Minitab 14 : ∆ 0,00017 0,672  0,671960,07028    9,5600 

 



95 

 

Ho : Possui raiz unitária, série é não estacionária. 

H1 : Série é estacionária. 

Ao nível de 1 % o Tau crítico é – 3,90 , portanto: 

    í    

- 9,5600  < - 3,9000 

Rejeitou-se a hipótese nula e a série gerada pelos resíduos é estacionária ou 

um processo estacionário, e mesmo testando aos níveis de 5 % e 10 % a hipótese 

nula seria rejeitada. 

 

Como pode-se perceber que as variáveis Câmbio, IPA e PPI são integradas 

de ordem 1 ou I ( 1 ), temos portanto um vetor de cointegração, como abordado 

anteriormente os valores críticos de Dickey Fuller no teste ADF (Augmented Dickey 

Fuller) não poderão ser utilizados portanto foram utilizados os valores críticos 

apontados por Mackinnon (1993) na Tabela 8. 

Como tau calculado é menor que o tau crítico pode-se concluir que as séries 

Câmbio, IPA e PPI são cointegradas, indicando que há uma relação de equilíbrio de 

longo prazo entre essas variáveis. 

Utilizando a metodologia de Engle e Granger testaremos o modelo:                                                                

 

As séries serão cointegradas ou integradas de ordem d, onde d é o número 

de defasagens exigidas para transformá-las em séries estacionárias caso exista um 

vetor “  “, assim as séries Z1t , Z2t e Z3t serão cointegradas caso os resíduos et 

sejam estacionários, que pode ser interpretada como uma relação de equilíbrio de 

longo prazo entre as séries. 

Através da metodologia desenvolvida por Engle e Granger (1987) onde 

indicam o método de dois estágios ao testar relações de longo prazo entre as 

variáveis que compõem o modelo, a primeira etapa sugerida é efetuar a regressão 

linear estimando uma equação em nível , ou seja, sem nenhuma defasagem.   
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No segundo estágio efetua-se o teste visando identificar a estacionariedade 

dos resíduos da equação gerada através da regressão linear sugerida 

anteriormente, deve-se defasar os resíduos em uma unidade e testar novamente 

através do teste Dickey Fuller Ampliado, caso os resíduos sejam estacionários 

conclui-se que as séries temporais são cointegradas. 

Na análise da cointegração uma premissa básica é que as séries temporais 

sejam integradas de mesma ordem , a segunda condição é que a combinação linear 

das variáveis resulte em uma nova série e que os resíduos desta nova série seja 

menor do que as séries originais segundo Hendry e Juselius (2000, 2001). 

Efetua-se a regressão em nível entre as variáveis da série temporal conforme 

indicado por Engle e Granger (1987), obtendo os dados registrados no anexo 31 e 

resumidos na tabela 9. 
 

 

Tabela 9 – Regressão em nível Câmbio x IPA x PPI 

 

REGRESSÃO EM NÍVEL     

CÂMBIO     =              ‐0,0016138 + 1,045372 IPA %  ‐ 1,483626 PPI %  
P‐Valor 0,65485 3,04E‐05         0,00083 

R2 = 0,1381   
F calc. =  1,47E+01 F de sig. =  1,16E‐06 

 

Fonte: Elaborado pelo autor através da planilha eletrônica Microsoft Excel.  

 

Após efetuada a regressão linear obteve-se a equação gerada e indicada na 

tabela 9 que permitiu a obtenção dos resíduos observados no anexo 32, pode-se 

identificar uma estacionariedade visual através do gráfico da plotagem dos resíduos 

visualizado na figura 13. 
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Figura 14 – Plotagem dos resíduos Câmbio x IPA x PPI 

Fonte: Elaborado pelo autor através do software Excel 

 

Nota-se também a estacionariedade visual quando defasamos em uma 

unidade os resíduos e plotamos o gráfico da primeira diferença da série temporal 

dos resíduos, indicado na figura 14. 

 

 

Figura 15 – Gráfico da primeira diferença dos resíduos Câmbio x IPA x PPI 

Fonte: Elaborado pelo autor através do planilha Microsoft Excel. 
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Análise dos resíduos da regressão: 

CÂMBIO = ‐0,0016138 + 1,045372 IPA % ‐ 1,483626 PPI %  
 

 

1) Teste Augmented Dickey Fuller (ADF) – Unit Root Test – Modelo de primeira 

diferença sem intercepto e sem tendência, saída completa do software 

Eviews 7.0 consta no anexo 33. 

Modelo :     

  0,821966  

 ,,   9,781952 

Ho : Não há nenhum vetor de cointegração, série é não estacionária. 

H1 : Há somente um vetor de cointegração. 

 

Ao nível de 1 % o Tau crítico é –  3,90 conforme Tabela 8, valores definidos 

por MACKINNON (1993) apud HILL, JUDGE e GRIFFITHS (2010), portanto: 

   í    

-  9,781952 < - 3,9000 

Rejeitou-se a hipótese nula e a série possui os resíduos estacionários e um vetor 

de integração, portanto as séries são cointegradas, mesmo testando aos níveis de 5 

% e 10 % a hipótese nula seria rejeitada. 

 

2) Teste Augmented Dickey Fuller (ADF) - Unit Root Test – Modelo primeira 

diferença com intercepto, a saída completa do software Eviews 7.0 consta do 

anexo 34. 

Modelo :       

            0,000132  0,821951  
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 ,,    9,754714 

Ho : Não há nenhum vetor de cointegração, série é não estacionária. 

H1 : Há somente um vetor de cointegração. 

Ao nível de 1 % o Tau crítico é –  3,90 conforme Tabela 8, valores definidos 

por MACKINNON (1993) apud HILL, JUDGE e GRIFFITHS (2010), portanto: 

   í    

- 9,754714 < - 3,9000 

Rejeiou-se a hipótese nula e a série possui os resíduos estacionários e um 

vetor de integração, portanto as séries são cointegradas, mesmo testando aos níveis 

de 5 % e 10 % a hipótese nula seria rejeitada. 

 

3) Teste Augmented Dickey Fuller (ADF) – Unit Root Test – Modelo primeira 

diferença com intercepto e tendência, a saída completa do software Eviews 

7.0 consta no anexo 35.       0,007402  0,230559 0,84964  

 ,,    9,912876 

  í    

- 9,912876 < - 3,9600 

Rejeitou-se a hipótese nula e a série possui os resíduos estacionários e um 

vetor de integração, portanto as séries são cointegradas, mesmo testando aos níveis 

de 5 % e 10 % a hipótese nula seria rejeitada. 
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4.2.2 Verificando a Cointegração Através do Software Eviews 7.0 - 
Cointegração de Joahansen 
   

 

Como primeiro passo necessita-se verificar quantas defasagens deveremos 

utilizar para gerar a série de dados correta para a regressão, a decisão esta 

baseada nos critérios AIC, SIC ou SC e HQ. 

O AIC - Critério Akaike é uma estatística utilizada para escolher a melhor 

regressão quando tem-se dois modelos, também pode ser utilizado quando tem que 

se escolher o número de defasagens a serem consideradas e inseridas numa 

equação com defasagens distribuídas, será escolhido pelo menor valor do critério de 

Akaike, é definido como AIC = 2 * (k – L ) / N, onde k é o número de coeficientes 

estimados, N é o número de observações e L é a estatística log verossimilhança. 

O critério SC é chamado de critério de Schwartz e é bem parecido ao critério 

AIC mas leva em consideração um viés mais severo quando se inclui de um maior 

número de coeficientes para serem estimados, o cálculo do critério de Schwartz é 

efetuado através da fórmula SIC =  (k*log(N) – 2*L) / N. 

Pode-se notar que opta-se neste trabalho pela adoção de uma defasagem 

conforme indicado pelos menores valores dos testes de Akaike, Schwartz e Hanna 

Quinn indicados na tabela 9 a seguir e retirados do anexo  28. 

 

Tabela 10 – Vetor Autoregression Estimates 

 Lag LogL LR FPE AIC SC HQ 
1  1601.241   224.2256*   3.53e-12*  -17.85664*  -17.64214*  -17.76965*

 

Fonte: Elaborado pelo autor com base na saída do software Eviews 7.0 

 

Após a determinação das defasagens efetua-se a inserção do número de 

defasagens no software Eviews 7.0 e roda-se os testes de cointegração resultando 

no anexo 30, onde podemos concluir que temos duas equações de cointegração. 
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Primeira Equação: 

Câmbio = - 1,718647 IPA + 6,815498 PPI – 0,002455 

Segunda Equação: 

Câmbio = - 5,693122 PPI + 0,007417 

 

Analisa-se a tabela 11 a seguir para a estatística traço constante da saída do 

software Eviews 7.0 do anexo 30: 

 

Tabela 11 – Johansen Cointegration Test – Eviews 7.0 – Trace Statistics 

Hypothesized   Trace 0.05   

No. of CE(s) Eigenvalue Statistic 
Critical 
Value Prob.** 

None *  0.319516  128.2539  35.19275  0.0000 

At most 1 *  0.173555  57.80774  20.26184  0.0000 

At most 2 *  0.117739  22.92384  9.164546  0.0001 
 

Fonte: Elaborada pelo autor com base na saída do software Eviews 7.0. 

 

Testou-se as hipótese para os três níveis relatados a seguir conforme 

procedimento descrito por Margarido (2004). 

1) NONE 

H0: Não há nenhum vetor de cointegração. 

H1 : Há  pelo menos um vetor de cointegração. 
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O Valor crítico identificado ao nível de 5% é 35,19275 e como o valor 

calculado de 128,2539 é maior que o valor tabelado para a estatística traço, portanto 

rejeitamos a hipótese nula, ou seja, há pelo menos um vetor de cointegração.  

2) AT MOST 1 

H0: Há somente um vetor de cointegração. 

H1 : Há  mais de um vetor de cointegração. 

O Valor crítico identificado ao nível de 5% é 20,26184 e como o valor 

calculado de 57,80774 é maior que o valor tabelado para a estatística traço, portanto 

rejeitamos a hipótese nula, ou seja, há mais de um vetor de cointegração.  

 

3) AT MOST 2 

H0: Há somente dois vetores de cointegração. 

H1 : Há  mais de dois vetores de cointegração. 

O Valor crítico identificado ao nível de 5% é 9,16455 e como o valor calculado 

de 22,92384 é maior que o valor tabelado para a estatística traço, portanto 

rejeitamos a hipótese nula, ou seja, há mais de dois vetores de cointegração.  

 

Comenta-se a seguir a Tabela 12 a para a estatística  dos máximos 

autovalores (Max Einge Statístic): 

 

Tabela 12 – Johansen Cointegration Test – Eviews 7.0 – Max Eingen Statistics 

Hypothesized   
Max-
Eigen 0.05   

No. of CE(s) Eigenvalue Statistic 
Critical 
Value Prob.** 

None *  0.319516  70.44612  22.29962  0.0000 
At most 1 *  0.173555  34.88390  15.89210  0.0000 
At most 2 *  0.117739  22.92384  9.164546  0.0001 
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Fonte: Elaborada pelo autor com base na saída do software Eviews 7.0. 

 

Testamos as hipótese para os três níveis relatados a seguir conforme 

procedimento descrito por Margarido (2002). 

1) NONE 

H0: Não há nenhum vetor de cointegração. 

H1 : Há  pelo menos um vetor de cointegração. 

O Valor crítico identificado ao nível de 5% é 22,29962 e como o valor 

calculado de 70,44612 é maior que o valor tabelado para a estatística de Máximo 

Auto valor (Max-Eigen Statistic), portanto rejeitamos a hipótese nula, ou seja, há 

pelo menos um vetor de cointegração.  

 

2) AT MOST 1 

H0: Há somente um vetor de cointegração. 

H1 : Há  mais de um vetor de cointegração. 

O Valor crítico identificado ao nível de 5% é 15,89210 e como o valor 

calculado de 34,88390 é maior que o valor tabelado para a estatística de Máximo 

Auto valor (Max-Eigen Statistic), portanto rejeitamos a hipótese nula, ou seja, há 

mais de um vetor de cointegração.  

     3) AT MOST 2 

H0: Há somente dois vetores de cointegração. 

H1 : Há  mais de dois vetores de cointegração. 

O Valor crítico identificado ao nível de 5% é 9,16455 e como o valor calculado 

de 22,92384 é maior que o valor tabelado para a estatística de Máximo Auto valor 

(Max-Eigen Statistic), portanto rejeitamos a hipótese nula, ou seja, há mais de dois 

vetores de cointegração.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS E RECOMENDAÇÕES 
 

Na dissertação executou-se uma série de testes econométricos aplicados aos 

dados da economia brasileira e americana com o objetivo de testar a validade da 

Paridade do Poder de Compra. 

Utilizou-se os índices de inflação no atacado IPA (Índice de Preços ao 

Produtor Amplo) e PPI (Producer Price Index), pois estes tem impacto no varejo com 

uma defasagem de tempo, e com isto capta a sensibilidade de preços dos bens 

comercializáveis e não comercializáveis, para o Câmbio utilizou-se a taxa R$ / US$. 

Pode-se verificar de uma forma mais direta a Paridade do Poder de Compra 

através da observação da estacionariedade das séries de câmbio, se esta situação 

fosse verificada com a série normal, constataria-se que a série câmbio seria 

integrada de ordem zero ou   0 , verifica-se que a série de câmbio é integrada de 

ordem um ou    1  , portanto conclui-se pela não validade da Paridade de Poder de 

Compra em sua versão absoluta. 

Constata-se também que nos testes de raiz unitária Dickey Fuller – DF e 

Dickey Fuller Aumentado (DFA ou ADF) em relação aos índices de inflação 

brasileiros e americanos no atacado (IPA e PPI) são estacionárias quando tomadas 

a sua primeira diferença, para o Câmbio também quando tomada a sua primeira 

diferença há a identificação da estacionariedade. 

Com os testes de cointegração de Engle e Granger e de Johansen e Juselius  

pode-se confirmar que há pelo menos um vetor de cointegração e há portanto uma 

combinação linear de longo prazo entre as variáveis Câmbio, IPA e PPI. 

Analisando os resultados econométricos apresentados chega-se a aceitação 

da Paridade de Poder de Compra em sua versão relativa e rejeição para o caso da 

Paridade de Poder de Compra em sua versão absoluta para o período de Janeiro de 

1995 a Agosto de 2010, os resultados da dissertação abordam a versão relativa 

(fraca) e absoluta (forte) da Paridade de Poder de Compra.  

Os resultados obtidos no estudo possuem concordância com alguns trabalhos 

já efetuados e publicados no que tange a cointegração das séries e teste de raizes 

unitárias, cabe salientar que Rossi (1996) , Duarte e Pereira (1991) obtém resultados 



105 

 

desfavoráveis quando testada a PPC em sua versão absoluta utilizando os testes de 

Dickey Fuller e de Engle Granger para verificação da estacionariedade das séries 

entre o período de 1980 a 1988, Palaia e Holland (2010) indicam que para a PPC 

absoluta não existem resultados favoráveis para a economia brasileira, e mais 

recentemente Pastore et al(1998) e Holland e Pereira (1999) obtém resultados 

favoráveis a PPC em sua versão relativa utilizando dados de 1959 a 1996 utilizando 

a taxa de câmbio e os índices de atacado. 

Os  resultados obtidos através dos testes Dickey Fuller (DF) e Dickey Fuller 

Ampliado (ADF) demonstraram a estacionariedade das séries temporais Câmbio, 

IPA e PPI e através dos testes de Engle e Granger e Johansen pode-se comprovar 

que existe cointegração entre as séries de dados, portanto conclui-se que há uma 

relação de longo prazo entre as variáveis e aceita-se a validade da Paridade do 

Poder de Compra para a economia brasileira no período de 1995 a 2010, embora 

não possa descartar que outros fatores possam ser os determinantes das variações 

da taxa de câmbio, através da revisão bibliográfica sobre o tema verifica-se que 

existe uma grande variação entre os resultados encontrados quando utilizados 

períodos diferentes, economias diferentes (não interligadas ou interligadas), índices 

de preços no atacado e no varejo e com metodologias de cálculo diferentes entre os 

países. 

Na economia brasileira para o período estudado existem quebras estruturais 

em relação a taxa de câmbio, como podemos perceber com a mudança da política 

cambial entre 1999 e 2000, bem como em 2002 e 2003 com o risco político na 

passagem do governo Fernando Henrique Cardoso para o governo Luis Inácio Lula 

da Silva. 

Espera-se que em estudos futuros seja utilizado uma análise através de 

metodologia que possa identificar, nas séries de dados, quebras estruturais e seu 

tratamento, como por exemplo o teste de Chow, também poder-se-á efetuar o teste 

de Phillip-Peron para raizes unitárias. Pode-se também conjecturar a possibilidade 

de efetuar um estudo bibliométrico mais extenso, em busca das principais condições 

de contorno que podem levar a aceitação ou não da PPC , em sua forma absoluta e 

relativa , tendo como partida este estudo e o publicado por Kannebley Jr. (2003).   
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APÊNDICES 
 

Apêndice 1 – Estudos Realizados sobre a PPC  

V REL             
AC/RJ AUTOR ANO ESTAC COINTEG PERÍDO PAÍSES 
  CASSEL 1918         
  SAMUELSON 1964         
  OFFICER 1976         
  FRENKEL  1977         
  FRENKEL  1981         
AC ROSSI 1991   EG 1980‐1988 BR/EUA 
AC KUGLER E LENZ  1993   JOH 1973‐1980 15 PAÍSES 
AC CHEUNG E LAI 1993     1974‐1989 5 PAISES/EUA 
RJ ZINI E CATI 1993     1850‐1990 BR/EUA 
AC PIPPENGER 1993   EG 1973‐1988 12 PAÍSES 
AC ROSSI 1996   JOH 1988‐1994   
  ROGOFF 1996         
AC OH 1996 ADF   1973‐1989   
AC LOTHIAN E TYLOR 1996     200 ANOS   
AC ROSSI 1996     1988‐1994   
AC VASCONCELOS 1999     1980‐1994 BR 
  CHRISTIVE E NOORBAKHSH 2000   JOH   6 PAÍSES EUROPEUS
  STRAUSS E FLEISSIG 2000 ADF   1974‐1996 19 PAÍSES 
  PEREIRA E CANUTO 2000         
  MARÇAL, PEREIRA E CANUTO 2000         
RJ SILVA E TAMBOSI FILHO 2001 ADF EG     
AC TAYLOR 2002 DF JOH 100 ANOS 20 PAÍSES 
  MARÇAL, PEREIRA E CANUTO 2003         
AC KANENEBLEY 2003         
  VASCONCELOS 2004     1980‐2001   
  KRUGMAN 2005         
  BARBOSA 2005         
AC PAPELL 1997     23 ANOS 20 PAÍSES 
AC O'CONEEL 1998         
AC BOYD E SMITH 1995         
RJ CUDDINGTON E LIANG 2000 ADF     EUA/INGLATERRA 
AC MARÇAL 2003         
RJ ZHOU 1997   VEC 1980‐1991 BR/EUA 
  MCNOWN E WALLACE 1989 ADF EG 1976‐1986 BR/EUA 
AC PASTORE ET AL 1998         
Fonte: Elaborado pelo Autor. 
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ANEXOS 
 
ANEXO 1 
CÂMBIO TESTE AUGMENTED DICKEY FULLER - UNIT ROOT
PRIMEIRA DIFERENÇA SEM INTERCEPTO 

 
 
N�ll Hypothesis: CAMB�O has a unit root 
Ex�genous: None  
Lag Length: 1 (Automatic based on SIC, MAXL�G=14) 

   t-Statistic 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -8.627188 
Test critical values: 1% level  -2.577590 

 5% level  -1.942564 
 10% level  -1.615553 

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 
    
    

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 
Dependent Variable: D(CAMBIO) 
Method: Least Squares  
Date: 05/13/11   Time: 14:05  
Sample (adjusted): 1995M05 2010M08 
Included observations: 184 after adjustments 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic

CAMBIO(-1) -0.669194 0.077568 -8.627188
D(CAMBIO(-1)) 0.173966 0.072566 2.397362

R-squared 0.308675     Mean dependent var 
Adjusted R-squared 0.304876     S.D. dependent var 
S.E. of regression 0.038604     Akaike info criterion 
Sum squared resid 0.271225     Schwarz criterion 
Log likelihood 338.7315     Durbin-Watson stat 
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ANEXO 2 
CÂMBIO TESTE AUGMENTED DICKEY FULLER - UNIT ROOT TEST – MODELO PRIMEIRA 
DIFERENÇA COM INTERCEPTO      
 
 
Null Hypothesis: CAMBIO has a unit root  
Exogenous: Constant   
Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=0) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -8.626271  0.0000 
Test critical values: 1% level  -3.465780  

 5% level  -2.877012  
 10% level  -2.575097  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  
     
     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  
Dependent Variable: D(CAMBIO)  
Method: Least Squares   
Date: 05/13/11   Time: 14:38   
Sample (adjusted): 1995M04 2010M08  
Included observations: 185 after adjustments  

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

CAMBIO(-1) -0.574267 0.066572 -8.626271 0.0000 
C 0.001982 0.002884 0.687358 0.4927 

R-squared 0.289079     Mean dependent var -0.000335 
Adjusted R-squared 0.285194     S.D. dependent var 0.046190 
S.E. of regression 0.039052     Akaike info criterion -3.637115 
Sum squared resid 0.279080     Schwarz criterion -3.602300 
Log likelihood 338.4331     F-statistic 74.41255 
Durbin-Watson stat 1.844677     Prob(F-statistic) 0.000000 
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ANEXO 3 
CÂMBIO TESTE AUGMENTED DICKEY FULLER - UNIT 
ROOT TEST – MODELO PRIMEIRA DIFERENÇA COM 
INTERCEPTO E TENDÊNCIA     

  
 
Null Hypothesis: CA�BIO has a unit �oot 
Exogenous: Const�nt, Linear Trend 
Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, M�XLAG=0) 

   t-Statistic 

Augmented Dickey-Full�r test statistic -8.766363 
Test critical values: 1% level  -4.008428 

 5% level  -3.434299 
 10% level  -3.141079 

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 
    
    

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 
Dependent Variable: D(CAMBIO) 
Method: Least Squares  
Date: 05/13/11   Time: 14:44  
Sample (adjusted): 1995M04 2010M08 
Included observations: 185 after adjustments 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic

CAMBIO(-1) -0.591445 0.067468 -8.766363
C 0.009280 0.005869 1.581380

@TREND(1995M03) -7.77E-05 5.45E-05 -1.426627

R-squared 0.296941     Mean dependent var 
Adjusted R-squared 0.289215     S.D. dependent var 
S.E. of regression 0.038942     Akaike info criterion 
Sum squared resid 0.275993     Schwarz criterion 
Log likelihood 339.4618     F-statistic 
Durbin-Watson stat 1.837274     Prob(F-statistic) 
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ANEXO 4 
PPI TESTE AUGMENTED DICKEY FULLER - UNIT ROOT 
TEST – MODELO PRIMEIRA DIFERENÇA SEM INTERCEPTO      

 
 
 
Null Hypothesis: PPI has a unit root  
Exogenous: None   
Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=0) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -10.94435  0.0000 
Test critical values: 1% level  -2.577522  

 5% level  -1.942555  
 10% level  -1.615559  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  
     
     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  
Dependent Variable: D(PPI)   
Method: Least Squares   
Date: 05/13/11   Time: 15:03   
Sample (adjusted): 1995M04 2010M08  
Included observations: 185 after adjustments  

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

PPI(-1) -0.789297 0.072119 -10.94435 0.0000 

R-squared 0.394295     Mean dependent var 1.26E-05 
Adjusted R-squared 0.394295     S.D. dependent var 0.008828 
S.E. of regression 0.006871     Akaike info criterion -7.117689 
Sum squared resid 0.008686     Schwarz criterion -7.100282 
Log likelihood 659.3863     Durbin-Watson stat 2.049725 
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ANEXO 5 
PPI TESTE AUGMENTED DICKEY FULLER - UNIT ROOT TEST – MODELO PRIMEIRA 
DIFERENÇA COM INTERCEPTO      
 
 
 
Null Hypothesis: PPI has a unit root  
Exogenous: Constant   
Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=0) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -11.60515  0.0000 
Test critical values: 1% level  -3.465780  

 5% level  -2.877012  
 10% level  -2.575097  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  
     
     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  
Dependent Variable: D(PPI)   
Method: Least Squares   
Date: 05/13/11   Time: 15:04   
Sample (adjusted): 1995M04 2010M08  
Included observations: 185 after adjustments  

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

PPI(-1) -0.848144 0.073083 -11.60515 0.0000 
C 0.001571 0.000512 3.069238 0.0025 

R-squared 0.423948     Mean dependent var 1.26E-05 
Adjusted R-squared 0.420800     S.D. dependent var 0.008828 
S.E. of regression 0.006719     Akaike info criterion -7.157074 
Sum squared resid 0.008261     Schwarz criterion -7.122259 
Log likelihood 664.0293     F-statistic 134.6796 
Durbin-Watson stat 2.022610     Prob(F-statistic) 0.000000 
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ANEXO 6 
PPI TESTE AUGMENTED DICKEY FULLER - UNIT ROOT TEST – MODELO PRIMEIRA 
DIFERENÇA COM INTERCEPTO E TENDÊNCIA      
 
 
 
Null Hypothesis: PPI has a unit root  
Exogenous: Constant, Linear Trend  
Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=0) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -11.63128  0.0000 
Test critical values: 1% level  -4.008428  

 5% level  -3.434299  
 10% level  -3.141079  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  
     
     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  
Dependent Variable: D(PPI)   
Method: Least Squares   
Date: 05/13/11   Time: 15:06   
Sample (adjusted): 1995M04 2010M08  
Included observations: 185 after adjustments  

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

PPI(-1) -0.852837 0.073323 -11.63128 0.0000 
C 0.000820 0.000995 0.824343 0.4108 

@TREND(1995M03) 8.17E-06 9.28E-06 0.879916 0.3801 

R-squared 0.426388     Mean dependent var 1.26E-05 
Adjusted R-squared 0.420085     S.D. dependent var 0.008828 
S.E. of regression 0.006723     Akaike info criterion -7.150508 
Sum squared resid 0.008226     Schwarz criterion -7.098286 
Log likelihood 664.4220     F-statistic 67.64386 
Durbin-Watson stat 2.021111     Prob(F-statistic) 0.000000 
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ANEXO 7 
IPA TESTE AUGMENTED DICKEY FULLER - UNIT ROOT TEST – MODELO PRIMEIRA 
DIFERENÇA SEM INTERCEPTO    
 
 
Null Hypothesis: IPA has a unit root  
Exogenous: None   
Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=0) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -5.075144  0.0000 
Test critical values: 1% level  -2.577522  

 5% level  -1.942555  
 10% level  -1.615559  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  
     
     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  
Dependent Variable: D(IPA)   
Method: Least Squares   
Date: 05/13/11   Time: 15:28   
Sample (adjusted): 1995M04 2010M08  
Included observations: 185 after adjustments  

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

IPA(-1) -0.247515 0.048770 -5.075144 0.0000 

R-squared 0.122765     Mean dependent var 5.99E-05 
Adjusted R-squared 0.122765     S.D. dependent var 0.010219 
S.E. of regression 0.009572     Akaike info criterion -6.454639 
Sum squared resid 0.016857     Schwarz criterion -6.437231 
Log likelihood 598.0541     Durbin-Watson stat 2.028791 
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ANEXO 8 
IPA TESTE AUGMENTED DICKEY FULLER - UNIT ROOT TEST – MODELO PRIMEIRA 
DIFERENÇA COM INTERCEPTO      
 
 
Null Hypothesis: IPA has a unit root  
Exogenous: Constant   
Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=0) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -6.305841  0.0000 
Test critical values: 1% level  -3.465780  

 5% level  -2.877012  
 10% level  -2.575097  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  
     
     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  
Dependent Variable: D(IPA)   
Method: Least Squares   
Date: 05/13/11   Time: 16:07   
Sample (adjusted): 1995M04 2010M08  
Included observations: 185 after adjustments  

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

IPA(-1) -0.356518 0.056538 -6.305841 0.0000 
C 0.002875 0.000816 3.523657 0.0005 

R-squared 0.178501     Mean dependent var 5.99E-05 
Adjusted R-squared 0.174012     S.D. dependent var 0.010219 
S.E. of regression 0.009288     Akaike info criterion -6.509473 
Sum squared resid 0.015786     Schwarz criterion -6.474658 
Log likelihood 604.1263     F-statistic 39.76363 
Durbin-Watson stat 1.942024     Prob(F-statistic) 0.000000 
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ANEXO 9 
IPA TESTE AUGMENTED DICKEY FULLER - UNIT ROOT TEST – MODELO PRIMEIRA 
DIFERENÇA COM INTERCEPTO E TENDÊNCIA      
 
 
Null Hypothesis: IPA has a unit root  
Exogenous: Constant, Linear Trend  
Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=0) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -6.346351  0.0000 
Test critical values: 1% level  -4.008428  

 5% level  -3.434299  
 10% level  -3.141079  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  
     
     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  
Dependent Variable: D(IPA)   
Method: Least Squares   
Date: 05/13/11   Time: 16:08   
Sample (adjusted): 1995M04 2010M08  
Included observations: 185 after adjustments  

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

IPA(-1) -0.361687 0.056991 -6.346351 0.0000 
C 0.003844 0.001494 2.572632 0.0109 

@TREND(1995M03) -9.99E-06 1.29E-05 -0.774862 0.4394 

R-squared 0.181203     Mean dependent var 5.99E-05 
Adjusted R-squared 0.172205     S.D. dependent var 0.010219 
S.E. of regression 0.009298     Akaike info criterion -6.501956 
Sum squared resid 0.015734     Schwarz criterion -6.449734 
Log likelihood 604.4309     F-statistic 20.13861 
Durbin-Watson stat 1.938467     Prob(F-statistic) 0.000000 
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ANEXO 10 
TESTE DE COINTEGRAÇÃO DE JOHANSEN 
 
 
Date: 05/13/11   Time: 16:20   
Sample (adjusted): 1995M08 2010M08   
Included observations: 181 after adjustments  
Trend assumption: Linear deterministic trend  
Series: CAMBIO IPA PPI    
Lags interval (in first differences): 1 to 4  

     
Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace)  

Hypothesized  Trace 0.05  
No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.** 

None *  0.243138  105.7555  29.79707  0.0000 
At most 1 *  0.154898  55.33364  15.49471  0.0000 
At most 2 *  0.128390  24.87178  3.841466  0.0000 

 Trace test indicates 3 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level 
 * denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level 
 **MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values  

     
Unrestricted Cointegration Rank Test (Maximum Eigenvalue) 

Hypothesized  Max-Eigen 0.05  
No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.** 

None *  0.243138  50.42185  21.13162  0.0000 
At most 1 *  0.154898  30.46186  14.26460  0.0001 
At most 2 *  0.128390  24.87178  3.841466  0.0000 

 Max-eigenvalue test indicates 3 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level 
 * denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level 
 **MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values  

     
 Unrestricted Cointegrating Coefficients (normalized by b'*S11*b=I):  

CAMBIO IPA PPI   
 44.86711 -89.83987  371.6105   
-40.38588  3.004544  32.26725   
-10.66161  116.7622  48.97305   

     
 Unrestricted Adjustment Coefficients (alpha):   

D(CAMBIO)  0.005487  0.014289 -0.004789  
D(IPA)  0.001953 -0.000612 -0.002580  
D(PPI) -0.002978 -0.000299 -0.001301  
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1 Cointegrating Equation(s):  Log likelihood  1607.098  

Normalized cointegrating coefficients (standard error in parentheses) 
CAMBIO IPA PPI   
 1.000000 -2.002355  8.282470   

  (0.35956)  (0.87596)   
     

Adjustment coefficients (standard error in parentheses)  
D(CAMBIO)  0.246197    

  (0.13846)    
D(IPA)  0.087634    

  (0.02823)    
D(PPI) -0.133606    

  (0.02233)    

     
2 Cointegrating Equation(s):  Log likelihood  1622.329  

Normalized cointegrating coefficients (standard error in parentheses) 
CAMBIO IPA PPI   
 1.000000  0.000000 -1.149407   

   (1.31574)   
 0.000000  1.000000 -4.710393   

   (0.79434)   
     

Adjustment coefficients (standard error in parentheses)  
D(CAMBIO) -0.330870 -0.450042   

  (0.17392)  (0.25899)   
D(IPA)  0.112336 -0.177312   

  (0.03788)  (0.05640)   
D(PPI) -0.121524  0.266627   

  (0.03001)  (0.04469)   

     
 
 
 
VETOR DE CORREÇÃO DE ERROS 
 
 
 Vector Autoregression Estimates  
 Date: 05/13/11   Time: 16:32  
 Sample (adjusted): 1995M05 2010M08 
 Included observations: 184 after adjustments 
 Standard errors in ( ) & t-statistics in [ ] 

 CAMBIO IPA PPI 

CAMBIO(-1)  0.555969  0.123424 -0.028992 
  (0.07840)  (0.01639)  (0.01335) 
 [ 7.09149] [ 7.52960] [-2.17166] 
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CAMBIO(-2) -0.128122 -0.012267 -0.030119 
  (0.08703)  (0.01820)  (0.01482) 
 [-1.47220] [-0.67417] [-2.03237] 
    

IPA(-1) -0.693149  0.438422  0.073467 
  (0.37262)  (0.07791)  (0.06345) 
 [-1.86019] [ 5.62742] [ 1.15782] 
    

IPA(-2)  0.351831  0.143872  0.022988 
  (0.32607)  (0.06818)  (0.05553) 
 [ 1.07899] [ 2.11032] [ 0.41401] 
    

PPI(-1)  0.418761  0.348316  0.058095 
  (0.44467)  (0.09297)  (0.07572) 
 [ 0.94174] [ 3.74648] [ 0.76722] 
    

PPI(-2) -0.319443  0.077011  0.021749 
  (0.45111)  (0.09432)  (0.07682) 
 [-0.70813] [ 0.81651] [ 0.28312] 
    

C  0.004585  0.002099  0.001170 
  (0.00365)  (0.00076)  (0.00062) 
 [ 1.25638] [ 2.75140] [ 1.88285] 

 R-squared  0.231570  0.573878  0.100916 
 Adj. R-squared  0.205521  0.559434  0.070439 
 Sum sq. resids  0.262170  0.011461  0.007602 
 S.E. equation  0.038486  0.008047  0.006554 
 F-statistic  8.889962  39.72906  3.311183 
 Log likelihood  341.8557  629.8224  667.5857 
 Akaike AIC -3.639735 -6.769809 -7.180279 
 Schwarz SC -3.517428 -6.647502 -7.057972 
 Mean dependent  0.003611  0.007911  0.001847 
 S.D. dependent  0.043178  0.012123  0.006797 

 Determinant resid covariance (dof adj.)  3.67E-12  
 Determinant resid covariance  3.27E-12  
 Log likelihood  1649.802  
 Akaike information criterion -17.70437  
 Schwarz criterion -17.33745  
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ANEXO 11  
Câmbio R$/US$  
 

n 
Período 

 
Câmbio 

      

                1  jan/95    0,845 

                2  fev/95    0,839 

                3  mar/95    0,887 

                4  abr/95    0,906 

                5  mai/95    0,895 

                6  jun/95    0,912 

                7  jul/95    0,927 

                8  ago/95    0,940 

                9  set/95    0,951 

              10  out/95    0,959 

              11  nov/95    0,962 

              12  dez/95    0,967 

              13  jan/96    0,974 

              14  fev/96    0,980 

              15  mar/96    0,985 

              16  abr/96    0,989 

              17  mai/96    0,995 

              18  jun/96    1,001 

              19  jul/96    1,006 

              20  ago/96    1,013 

              21  set/96    1,019 

              22  out/96    1,024 

              23  nov/96    1,030 

              24  dez/96    1,037 

              25  jan/97    1,042 

              26  fev/97    1,049 

              27  mar/97    1,056 

              28  abr/97    1,060 

              29  mai/97    1,068 

              30  jun/97    1,074 

              31  jul/97    1,080 

              32  ago/97    1,087 

              33  set/97    1,093 

              34  out/97    1,099 

              35  nov/97    1,107 

              36  dez/97    1,113 

              37  jan/98    1,119 

              38  fev/98    1,126 

              39  mar/98    1,133 

              40  abr/98    1,140 
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              41  mai/98    1,147 

              42  jun/98    1,154 

              43  jul/98    1,161 

              44  ago/98    1,171 

              45  set/98    1,180 

              46  out/98    1,188 

              47  nov/98    1,193 

              48  dez/98    1,205 

              49  jan/99    1,501 

              50  fev/99    1,913 

              51  mar/99    1,896 

              52  abr/99    1,693 

              53  mai/99    1,683 

              54  jun/99    1,765 

              55  jul/99    1,800 

              56  ago/99    1,880 

              57  set/99    1,897 

              58  out/99    1,969 

              59  nov/99    1,929 

              60  dez/99    1,842 

              61  jan/00    1,803 

              62  fev/00    1,775 

              63  mar/00    1,741 

              64  abr/00    1,767 

              65  mai/00    1,827 

              66  jun/00    1,808 

              67  jul/00    1,797 

              68  ago/00    1,808 

              69  set/00    1,838 

              70  out/00    1,879 

              71  nov/00    1,947 

              72  dez/00    1,963 

              73  jan/01    1,954 

              74  fev/01    2,001 

              75  mar/01    2,088 

              76  abr/01    2,192 

              77  mai/01    2,296 

              78  jun/01    2,375 

              79  jul/01    2,465 

              80  ago/01    2,510 

              81  set/01    2,671 

              82  out/01    2,739 

              83  nov/01    2,542 

              84  dez/01    2,362 

              85  jan/02    2,377 
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              86  fev/02    2,419 

              87  mar/02    2,346 

              88  abr/02    2,320 

              89  mai/02    2,480 

              90  jun/02    2,713 

              91  jul/02    2,934 

              92  ago/02    3,109 

              93  set/02    3,341 

              94  out/02    3,805 

              95  nov/02    3,576 

              96  dez/02    3,625 

              97  jan/03    3,438 

              98  fev/03    3,590 

              99  mar/03    3,446 

            100  abr/03    3,118 

            101  mai/03    2,955 

            102  jun/03    2,882 

            103  jul/03    2,879 

            104  ago/03    3,002 

            105  set/03    2,922 

            106  out/03    2,861 

            107  nov/03    2,913 

            108  dez/03    2,925 

            109  jan/04    2,851 

            110  fev/04    2,930 

            111  mar/04    2,905 

            112  abr/04    2,905 

            113  mai/04    3,100 

            114  jun/04    3,128 

            115  jul/04    3,036 

            116  ago/04    3,002 

            117  set/04    2,890 

            118  out/04    2,852 

            119  nov/04    2,785 

            120  dez/04    2,717 

            121  jan/05    2,692 

            122  fev/05    2,597 

            123  mar/05    2,704 

            124  abr/05    2,578 

            125  mai/05    2,452 

            126  jun/05    2,413 

            127  jul/05    2,373 

            128  ago/05    2,360 

            129  set/05    2,294 

            130  out/05    2,256 
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            131  nov/05    2,210 

            132  dez/05    2,285 

            133  jan/06    2,273 

            134  fev/06    2,161 

            135  mar/06    2,151 

            136  abr/06    2,129 

            137  mai/06    2,177 

            138  jun/06    2,248 

            139  jul/06    2,189 

            140  ago/06    2,155 

            141  set/06    2,168 

            142  out/06    2,148 

            143  nov/06    2,157 

            144  dez/06    2,149 

            145  jan/07    2,138 

            146  fev/07    2,096 

            147  mar/07    2,089 

            148  abr/07    2,032 

            149  mai/07    1,982 

            150  jun/07    1,932 

            151  jul/07    1,883 

            152  ago/07    1,966 

            153  set/07    1,900 

            154  out/07    1,801 

            155  nov/07    1,770 

            156  dez/07    1,786 

            157  jan/08    1,774 

            158  fev/08    1,728 

            159  mar/08    1,708 

            160  abr/08    1,689 

            161  mai/08    1,661 

            162  jun/08    1,619 

            163  jul/08    1,606 

            164  ago/08    1,612 

            165  set/08    1,800 

            166  out/08    2,173 

            167  nov/08    2,266 

            168  dez/08    2,394 

            169  jan/09    2,307 

            170  fev/09    2,313 

            171  mar/09    2,314 

            172  abr/09    2,206 

            173  mai/09    2,061 

            174  jun/09    1,958 

            175  jul/09    1,933 
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            176  ago/09    1,845 

            177  set/09    1,820 

            178  out/09    1,738 

            179  nov/09    1,726 

            180  dez/09    1,750 

            181  jan/10      1,7798  

            182  fev/10      1,8416  

            183  mar/10      1,7858  

            184  abr/10      1,7566  

            185  mai/10      1,8132  

            186  jun/10      1,8065  

            187  jul/10      1,7696  

            188  ago/10      1,7596  
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ANEXO 12 
Índice Preço ao Produtor Ampliado ‐ IPA 
 

n 
Período IPA 

      

                1  jan/95 107,599 

                2  fev/95 108,542 

                3  mar/95 108,673 

                4  abr/95 110,428 

                5  mai/95 109,627 

                6  jun/95 110,245 

                7  jul/95 111,240 

                8  ago/95 114,422 

                9  set/95 112,612 

              10  out/95 112,980 

              11  nov/95 114,577 

              12  dez/95 114,811 

              13  jan/96 116,525 

              14  fev/96 117,081 

              15  mar/96 117,228 

              16  abr/96 117,174 

              17  mai/96 118,832 

              18  jun/96 119,318 

              19  jul/96 121,217 

              20  ago/96 121,488 

              21  set/96 121,911 

              22  out/96 122,361 

              23  nov/96 122,384 

              24  dez/96 123,890 

              25  jan/97 126,281 

              26  fev/97 126,621 

              27  mar/97 128,671 

              28  abr/97 129,457 

              29  mai/97 129,710 

              30  jun/97 130,122 

              31  jul/97 129,752 

              32  ago/97 129,869 

              33  set/97 130,823 

              34  out/97 131,396 

              35  nov/97 132,596 

              36  dez/97 133,888 

              37  jan/98 135,215 

              38  fev/98 135,146 

              39  mar/98 135,311 
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              40  abr/98 135,584 

              41  mai/98 135,571 

              42  jun/98 136,087 

              43  jul/98 135,630 

              44  ago/98 135,546 

              45  set/98 135,643 

              46  out/98 135,760 

              47  nov/98 135,052 

              48  dez/98 136,320 

              49  jan/99 137,748 

              50  fev/99 145,765 

              51  mar/99 151,824 

              52  abr/99 152,974 

              53  mai/99 151,904 

              54  jun/99 152,404 

              55  jul/99 155,463 

              56  ago/99 158,940 

              57  set/99 162,368 

              58  out/99 166,428 

              59  nov/99 171,846 

              60  dez/99 176,313 

              61  jan/00 178,582 

              62  fev/00 179,316 

              63  mar/00 179,215 

              64  abr/00 179,293 

              65  mai/00 179,644 

              66  jun/00 181,890 

              67  jul/00 185,494 

              68  ago/00 191,250 

              69  set/00 194,706 

              70  out/00 195,855 

              71  nov/00 196,556 

              72  dez/00 197,859 

              73  jan/01 199,167 

              74  fev/01 199,321 

              75  mar/01 200,609 

              76  abr/01 203,102 

              77  mai/01 204,706 

              78  jun/01 207,386 

              79  jul/01 210,981 

              80  ago/01 214,673 

              81  set/01 215,406 

              82  out/01 218,705 

              83  nov/01 221,544 

              84  dez/01 221,371 
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              85  jan/02 221,687 

              86  fev/02 221,485 

              87  mar/02 221,177 

              88  abr/02 222,319 

              89  mai/02 224,120 

              90  jun/02 229,292 

              91  jul/02 235,380 

              92  ago/02 242,915 

              93  set/02 251,255 

              94  out/02 265,383 

              95  nov/02 283,248 

              96  dez/02 295,849 

              97  jan/03 303,402 

              98  fev/03 311,401 

              99  mar/03 316,763 

            100  abr/03 319,305 

            101  mai/03 315,749 

            102  jun/03 310,470 

            103  jul/03 308,141 

            104  ago/03 308,752 

            105  set/03 313,511 

            106  out/03 314,646 

            107  nov/03 316,450 

            108  dez/03 318,475 

            109  jan/04 321,590 

            110  fev/04 324,128 

            111  mar/04 328,441 

            112  abr/04 333,871 

            113  mai/04 338,955 

            114  jun/04 344,816 

            115  jul/04 350,256 

            116  ago/04 355,227 

            117  set/04 358,427 

            118  out/04 360,011 

            119  nov/04 363,584 

            120  dez/04 366,533 

            121  jan/05 367,257 

            122  fev/05 368,001 

            123  mar/05 371,460 

            124  abr/05 375,009 

            125  mai/05 372,106 

            126  jun/05 368,376 

            127  jul/05 365,968 

            128  ago/05 362,739 

            129  set/05 359,967 
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            130  out/05 362,566 

            131  nov/05 364,002 

            132  dez/05 363,028 

            133  jan/06 367,039 

            134  fev/06 366,804 

            135  mar/06 365,058 

            136  abr/06 362,265 

            137  mai/06 363,827 

            138  jun/06 367,852 

            139  jul/06 368,638 

            140  ago/06 370,351 

            141  set/06 371,698 

            142  out/06 374,104 

            143  nov/06 377,909 

            144  dez/06 379,000 

            145  jan/07 380,498 

            146  fev/07 381,281 

            147  mar/07 382,520 

            148  abr/07 381,978 

            149  mai/07 381,623 

            150  jun/07 381,652 

            151  jul/07 382,663 

            152  ago/07 387,684 

            153  set/07 394,796 

            154  out/07 400,413 

            155  nov/07 404,293 

            156  dez/07 413,838 

            157  jan/08 418,951 

            158  fev/08 421,637 

            159  mar/08 425,692 

            160  abr/08 428,446 

            161  mai/08 437,076 

            162  jun/08 446,997 

            163  jul/08 456,843 

            164  ago/08 453,457 

            165  set/08 453,642 

            166  out/08 459,286 

            167  nov/08 460,656 

            168  dez/08 458,704 

            169  jan/09 454,348 

            170  fev/09 455,254 

            171  mar/09 449,612 

            172  abr/09 447,644 

            173  mai/09 446,296 

            174  jun/09 444,299 
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            175  jul/09 440,538 

            176  ago/09 437,834 

            177  set/09 440,137 

            178  out/09 440,301 

            179  nov/09 440,633 

            180  dez/09 438,409 

            181  jan/10 440,644 

            182  fev/10 446,906 

            183  mar/10 451,673 

            184  abr/10 454,912 

            185  mai/10 461,683 

            186  jun/10 466,708 

            187  jul/10 467,647 

            188  ago/10 473,428 
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ANEXO 13 
Producer Price Index ‐ PPI 
 

n 
Período  PPI  

      

                1  jan/95 126,9 

                2  fev/95 127,2 

                3  mar/95 127,4 

                4  abr/95 127,7 

                5  mai/95 127,8 

                6  jun/95 127,8 

                7  jul/95 128,0 

                8  ago/95 127,9 

                9  set/95 128,1 

              10  out/95 128,4 

              11  nov/95 128,7 

              12  dez/95 129,3 

              13  jan/96 129,7 

              14  fev/96 129,7 

              15  mar/96 130,5 

              16  abr/96 130,9 

              17  mai/96 130,9 

              18  jun/96 131,3 

              19  jul/96 131,2 

              20  ago/96 131,6 

              21  set/96 131,7 

              22  out/96 132,4 

              23  nov/96 132,5 

              24  dez/96 132,9 

              25  jan/97 133,0 

              26  fev/97 132,7 

              27  mar/97 132,6 

              28  abr/97 131,8 

              29  mai/97 131,5 

              30  jun/97 131,3 

              31  jul/97 130,9 

              32  ago/97 131,4 

              33  set/97 131,6 

              34  out/97 131,9 

              35  nov/97 131,6 

              36  dez/97 131,4 

              37  jan/98 130,7 

              38  fev/98 130,6 

              39  mar/98 130,5 
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              40  abr/98 130,7 

              41  mai/98 130,5 

              42  jun/98 130,4 

              43  jul/98 130,7 

              44  ago/98 130,4 

              45  set/98 130,4 

              46  out/98 130,9 

              47  nov/98 130,8 

              48  dez/98 131,3 

              49  jan/99 131,7 

              50  fev/99 131,2 

              51  mar/99 131,5 

              52  abr/99 132,1 

              53  mai/99 132,3 

              54  jun/99 132,4 

              55  jul/99 132,7 

              56  ago/99 133,5 

              57  set/99 134,5 

              58  out/99 134,4 

              59  nov/99 134,9 

              60  dez/99 135,2 

              61  jan/00 135,2 

              62  fev/00 136,6 

              63  mar/00 137,3 

              64  abr/00 136,9 

              65  mai/00 137,0 

              66  jun/00 138,1 

              67  jul/00 138,2 

              68  ago/00 137,9 

              69  set/00 139,0 

              70  out/00 139,5 

              71  nov/00 140,2 

              72  dez/00 140,5 

              73  jan/01 141,7 

              74  fev/01 141,9 

              75  mar/01 141,2 

              76  abr/01 142,0 

              77  mai/01 142,3 

              78  jun/01 141,8 

              79  jul/01 140,1 

              80  ago/01 140,7 

              81  set/01 141,3 

              82  out/01 139,0 

              83  nov/01 138,5 

              84  dez/01 138,0 
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              85  jan/02 137,7 

              86  fev/02 138,0 

              87  mar/02 138,8 

              88  abr/02 138,7 

              89  mai/02 138,4 

              90  jun/02 138,8 

              91  jul/02 138,6 

              92  ago/02 138,7 

              93  set/02 139,2 

              94  out/02 140,0 

              95  nov/02 140,0 

              96  dez/02 139,7 

              97  jan/03 141,1 

              98  fev/03 142,7 

              99  mar/03 144,0 

            100  abr/03 142,2 

            101  mai/03 141,9 

            102  jun/03 142,7 

            103  jul/03 142,8 

            104  ago/03 143,7 

            105  set/03 144,0 

            106  out/03 144,8 

            107  nov/03 144,6 

            108  dez/03 145,1 

            109  jan/04 145,9 

            110  fev/04 145,8 

            111  mar/04 146,2 

            112  abr/04 147,2 

            113  mai/04 148,4 

            114  jun/04 148,4 

            115  jul/04 148,2 

            116  ago/04 148,6 

            117  set/04 148,8 

            118  out/04 151,2 

            119  nov/04 152,1 

            120  dez/04 151,4 

            121  jan/05 152,0 

            122  fev/05 152,8 

            123  mar/05 153,6 

            124  abr/05 154,1 

            125  mai/05 153,8 

            126  jun/05 153,8 

            127  jul/05 155,0 

            128  ago/05 156,3 

            129  set/05 158,9 
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            130  out/05 160,4 

            131  nov/05 158,8 

            132  dez/05 159,7 

            133  jan/06 160,6 

            134  fev/06 158,9 

            135  mar/06 159,3 

            136  abr/06 160,2 

            137  mai/06 160,4 

            138  jun/06 161,0 

            139  jul/06 160,8 

            140  ago/06 162,3 

            141  set/06 160,2 

            142  out/06 158,6 

            143  nov/06 160,4 

            144  dez/06 161,4 

            145  jan/07 160,8 

            146  fev/07 162,8 

            147  mar/07 164,3 

            148  abr/07 165,4 

            149  mai/07 166,4 

            150  jun/07 166,1 

            151  jul/07 167,2 

            152  ago/07 166,2 

            153  set/07 167,4 

            154  out/07 168,6 

            155  nov/07 172,6 

            156  dez/07 171,8 

            157  jan/08 173,4 

            158  fev/08 174,1 

            159  mar/08 175,6 

            160  abr/08 176,0 

            161  mai/08 178,6 

            162  jun/08 181,0 

            163  jul/08 183,4 

            164  ago/08 182,5 

            165  set/08 182,3 

            166  out/08 177,6 

            167  nov/08 172,8 

            168  dez/08 169,7 

            169  jan/09 171,2 

            170  fev/09 170,9 

            171  mar/09 169,6 

            172  abr/09 170,6 

            173  mai/09 170,6 

            174  jun/09 173,7 
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            175  jul/09 171,6 

            176  ago/09 174,1 

            177  set/09 173,3 

            178  out/09 173,6 

            179  nov/09 176,2 

            180  dez/09 177,1 

            181  jan/10 179,4 

            182  fev/10 178,5 

            183  mar/10 179,9 

            184  abr/10 179,7 

            185  mai/10 179,3 

            186  jun/10 178,4 

            187  jul/10 178,7 

            188  ago/10 179,4 
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ANEXO 14  
 HISTOGRAMA CÂMBIO 

Bloco Freqüência % cumulativo Bloco Freqüência % cumulativo 
0,8388 1 0,53% 1,979684615 42 22,34% 

1,066976923 27 14,89% 1,066976923 27 36,70% 
1,295153846 20 25,53% 2,207861538 21 47,87% 
1,523330769 1 26,06% 2,436038462 21 59,04% 
1,751507692 13 32,98% 1,295153846 20 69,68% 
1,979684615 42 55,32% 3,120569231 14 77,13% 
2,207861538 21 66,49% 1,751507692 13 84,04% 
2,436038462 21 77,66% 2,892392308 13 90,96% 
2,664215385 7 81,38% 2,664215385 7 94,68% 
2,892392308 13 88,30% 3,576923077 3 96,28% 
3,120569231 14 95,74% Mais 3 97,87% 
3,348746154 2 96,81% 3,348746154 2 98,94% 
3,576923077 3 98,40% 0,8388 1 99,47% 
Mais 3 100,00% 1,523330769 1 100,00% 
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ANEXO 15    
HISTOGRAMA IPA 

Bloco Freqüência % cumulativo Bloco Freqüência % cumulativo 
107,599 1 0,53% 135,7396923 44 23,40% 

135,7396923 44 23,94% 389,0059231 33 40,96% 
163,8803846 12 30,32% Mais 19 51,06% 
192,0210769 11 36,17% 220,1617692 14 58,51% 
220,1617692 14 43,62% 332,7245385 14 65,96% 
248,3024615 10 48,94% 445,2873077 13 72,87% 
276,4431538 2 50,00% 163,8803846 12 79,26% 
304,5838462 3 51,60% 192,0210769 11 85,11% 
332,7245385 14 59,04% 248,3024615 10 90,43% 
360,8652308 8 63,30% 360,8652308 8 94,68% 
389,0059231 33 80,85% 417,1466154 4 96,81% 
417,1466154 4 82,98% 304,5838462 3 98,40% 
445,2873077 13 89,89% 276,4431538 2 99,47% 
Mais 19 100,00% 107,599 1 100,00% 
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ANEXO 16      
HISTOGRAMA PPI 

Bloco Freqüência % cumulativo Bloco Freqüência % cumulativo 
126,9 1 0,53% 131,2461538 30 15,96% 

131,2461538 30 16,49% 135,5923077 30 31,91% 
135,5923077 30 32,45% 139,9384615 22 43,62% 
139,9384615 22 44,15% 144,2846154 22 55,32% 
144,2846154 22 55,85% 161,6692308 16 63,83% 
148,6307692 11 61,70% 174,7076923 14 71,28% 
152,9769231 6 64,89% 148,6307692 11 77,13% 
157,3230769 6 68,09% 179,0538462 9 81,91% 
161,6692308 16 76,60% Mais 9 86,70% 
166,0153846 4 78,72% 170,3615385 8 90,96% 
170,3615385 8 82,98% 152,9769231 6 94,15% 
174,7076923 14 90,43% 157,3230769 6 97,34% 
179,0538462 9 95,21% 166,0153846 4 99,47% 

Mais 9 100,00% 126,9 1 100,00% 
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ANEXO 17 
VALORES CRITICOS PARA TESTES DE RAIZES UNITÁRIA
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ANEXO 18 
Valores Criticos para testes de Cointegração 
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ANEXO 19 
 
 TESTE DF  CÂMBIO REGRESSÃO LINEAR ∆       

 

Regression Analysis: Yt ‐ Yt‐1 versus Yt‐1  

The regression equation is 

Yt ‐ Yt‐1 = 0,00230 ‐ 0,576 Yt‐1 

Predictor      Coef   SE Coef      T      P 

Constant   0,002299  0,002885   0,80  0,426 

Yt‐1       ‐0,57618   0,06677  ‐8,63  0,000 

S = 0,0391742   R‐Sq = 28,8%   R‐Sq(adj) = 28,4% 

PRESS = 0,303239   R‐Sq(pred) = 23,55% 

Analysis of Variance 

Source           DF       SS       MS      F      P 

Regression        1  0,11428  0,11428  74,47  0,000 

Residual Error  184  0,28237  0,00153 

Total           185  0,39665 

Durbin‐Watson statistic = 1,83422 
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ANEXO 20 
 

TESTE DF  CÂMBIO REGRESSÃO LINEAR 
The regression equation is ∆        

Yt ‐ Yt‐1 = 0,0105 ‐ 0,595 Yt‐1 ‐ 0,000087 t 

Predictor         Coef     SE Coef      T      P  VIF 

Constant      0,010498    0,005858   1,79  0,075 

Yt‐1          ‐0,59511     0,06752  ‐8,81  0,000  1,0 

t          ‐0,00008689  0,00005410  ‐1,61  0,110  1,0 

S = 0,0390072   R‐Sq = 29,8%   R‐Sq(adj) = 29,0% 

PRESS = 0,301737   R‐Sq(pred) = 23,93% 

Analysis of Variance 

Source           DF        SS        MS      F      P 

Regression        2  0,118207  0,059104  38,84  0,000 

Residual Error  183  0,278445  0,001522 

Total           185  0,396653 

Durbin‐Watson statistic = 1,82903 
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ANEXO 21 
 
 

TESTE DF IPA REGRESSÃO LINEAR 
 
The regression equation is 
IPA Yt - Yt-1 = 0,00279 - 0,359 IPA Y t-1 
 
 
Predictor       Coef    SE Coef      T      P 
Constant   0,0027918  0,0008131   3,43  0,001 
IPA Y t-1   -0,35867    0,05649  -6,35  0,000 
 
 
S = 0,00928236   R-Sq = 17,9%   R-Sq(adj) = 17,4% 
 
PRESS = 0,0164559   R-Sq(pred) = 15,23% 
 
 
Analysis of Variance 
 
Source           DF         SS         MS      F      P 
Regression        1  0,0034732  0,0034732  40,31  0,000 
Residual Error  185  0,0159400  0,0000862 
Total           186  0,0194132 
 
 
Durbin-Watson statistic = 1,96413 
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ANEXO 22 
 
 

TESTE DF IPA REGRESSÃO LINEAR 
 
 
Regression Analysis: IPAYt-Yt-1 versus IPAYt-1; t  
 
The regression equation is 
IPAYt-Yt-1 = 0,00367 - 0,361 IPAYt-1 - 0,000009 t 
 
 
Predictor         Coef     SE Coef      T      P  VIF 
Constant      0,003673    0,001490   2,47  0,015 
IPAYt-1       -0,36119     0,05695  -6,34  0,000  1,0 
t          -0,00000856  0,00001278  -0,67  0,504  1,0 
 
 
S = 0,00929195   R-Sq = 18,0%   R-Sq(adj) = 17,1% 
 
PRESS = 0,0165077   R-Sq(pred) = 14,35% 
 
 
Analysis of Variance 
 
Source           DF         SS         MS      F      P 
Regression        2  0,0034733  0,0017366  20,11  0,000 
Residual Error  183  0,0158003  0,0000863 
Total           185  0,0192735 
 
 
Durbin-Watson statistic = 1,95570 
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ANEXO 23 
 
 

TESTE DF PPI REGRESSÃO LINEAR 
 
Regression Analysis: PPIYt-Yt-1 versus PPIYt-1  
 
The regression equation is 
PPIYt-Yt-1 = 0,00157 - 0,848 PPIYt-1 
 
 
Predictor       Coef    SE Coef       T      P 
Constant   0,0015693  0,0005093    3,08  0,002 
PPIYt-1     -0,84817    0,07288  -11,64  0,000 
 
 
S = 0,00670054   R-Sq = 42,4%   R-Sq(adj) = 42,1% 
 
PRESS = 0,00865401   R-Sq(pred) = 39,66% 
 
 
Analysis of Variance 
 
Source           DF         SS         MS       F      P 
Regression        1  0,0060802  0,0060802  135,42  0,000 
Residual Error  184  0,0082611  0,0000449 
Total           185  0,0143413 
 
 
Durbin-Watson statistic = 2,02263 
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ANEXO 24 
 
 
 
 

TESTE DF PPI REGRESSÃO LINEAR 
 
Regression Analysis: PPIYt-Yt-1 versus PPIYt-1; Tempo  
 
The regression equation is 
PPIYt-Yt-1 = 0,000821 - 0,853 PPIYt-1 + 0,000008 Tempo 
 
 
Predictor        Coef     SE Coef       T      P  VIF 
Constant    0,0008208   0,0009899    0,83  0,408 
PPIYt-1      -0,85277     0,07311  -11,66  0,000  1,0 
Tempo      0,00000810  0,00000918    0,88  0,379  1,0 
 
 
S = 0,00670459   R-Sq = 42,6%   R-Sq(adj) = 42,0% 
 
PRESS = 0,00875969   R-Sq(pred) = 38,92% 
 
 
Analysis of Variance 
 
Source           DF         SS         MS      F      P 
Regression        2  0,0061151  0,0030576  68,02  0,000 
Residual Error  183  0,0082261  0,0000450 
Total           185  0,0143413 
 
 
Durbin-Watson statistic = 2,02131 
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ANEXO 25 
 
 

COINTEGRAÇÃO REGRESSÃO LINEAR 
 
DEFASAGEM (0) 
 
Regression Analysis: CambioYt versus IPAYt; PPIYt  
 
The regression equation is 
CambioYt = - 0,00157 + 1,05 IPAYt - 1,48 PPIYt 
 
 
Predictor       Coef   SE Coef      T      P  VIF 
Constant   -0,001565  0,003619  -0,43  0,666 
IPAYt         1,0467    0,2450   4,27  0,000  1,0 
PPIYt        -1,4820    0,4378  -3,38  0,001  1,0 
 
 
S = 0,0402594   R-Sq = 13,8%   R-Sq(adj) = 12,9% 
 
PRESS = 0,320797   R-Sq(pred) = 6,80% 
 
 
Analysis of Variance 
 
Source           DF        SS        MS      F      P 
Regression        2  0,047594  0,023797  14,68  0,000 
Residual Error  183  0,296610  0,001621 
Total           185  0,344203 
 
 
Durbin-Watson statistic = 1,33954 
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ANEXO 26 
 

RESIDUOS 
DESAFASAGEM 

(0) 
 
Cambio = ‐ 0,00157 + 1,05 IPA ‐ 1,48 PPI 
 
Obs    IPAYt  CambioYt       Fit   SE Fit  Residual  St Resid 
  1   0,0012   0,05632  -0,00264  0,00338   0,05896      1,47 
  2   0,0160   0,02019   0,01170  0,00356   0,00850      0,21 
  3  -0,0073  -0,01122  -0,01037  0,00477  -0,00085     -0,02 
  4   0,0056   0,01837   0,00430  0,00311   0,01407      0,35 
  5   0,0090   0,01610   0,00554  0,00297   0,01056      0,26 
  6   0,0282   0,01414   0,02911  0,00591  -0,01497     -0,38 
  7  -0,0159   0,01142  -0,02052  0,00654   0,03195      0,80 
  8   0,0033   0,00827  -0,00158  0,00317   0,00985      0,25 
  9   0,0140   0,00385   0,00963  0,00331  -0,00578     -0,14 
 10   0,0020   0,00508  -0,00637  0,00352   0,01144      0,29 
 11   0,0148   0,00639   0,00935  0,00344  -0,00296     -0,07 
 12   0,0048   0,00676   0,00346  0,00315   0,00330      0,08 
 13   0,0013   0,00529  -0,00932  0,00387   0,01461      0,36 
 14  -0,0005   0,00415  -0,00662  0,00364   0,01078      0,27 
 15   0,0141   0,00514   0,01319  0,00342  -0,00805     -0,20 
 16   0,0041   0,00602  -0,00180  0,00314   0,00781      0,19 
 17   0,0158   0,00558   0,01610  0,00372  -0,01052     -0,26 
 18   0,0022   0,00644  -0,00377  0,00331   0,01021      0,25 
 19   0,0035   0,00581   0,00097  0,00318   0,00484      0,12 
 20   0,0037   0,00568  -0,00555  0,00348   0,01123      0,28 
 21   0,0002   0,00516  -0,00247  0,00354   0,00764      0,19 
 22   0,0122   0,00668   0,00674  0,00317  -0,00006     -0,00 
 23   0,0191   0,00539   0,01731  0,00406  -0,01192     -0,30 
 24   0,0027   0,00612   0,00461  0,00368   0,00152      0,04 
 25   0,0161   0,00703   0,01640  0,00375  -0,00937     -0,23 
 26   0,0061   0,00397   0,01379  0,00457  -0,00982     -0,25 
 27   0,0020   0,00696   0,00391  0,00374   0,00305      0,08 
 28   0,0032   0,00588   0,00404  0,00349   0,00184      0,05 
 29  -0,0028   0,00566   0,00003  0,00448   0,00564      0,14 
 30   0,0009   0,00665  -0,00627  0,00353   0,01292      0,32 
 31   0,0073   0,00523   0,00382  0,00296   0,00141      0,04 
 32   0,0044   0,00593  -0,00033  0,00308   0,00626      0,16 
 33   0,0091   0,00653   0,01133  0,00347  -0,00481     -0,12 
 34   0,0097   0,00568   0,01084  0,00333  -0,00516     -0,13 
 35   0,0099   0,00565   0,01671  0,00435  -0,01107     -0,28 
 36  -0,0005   0,00641  -0,00095  0,00377   0,00737      0,18 
 37   0,0012   0,00584   0,00083  0,00356   0,00502      0,13 
 38   0,0020   0,00660  -0,00174  0,00329   0,00834      0,21 
 39  -0,0001   0,00603   0,00060  0,00383   0,00543      0,14 
 40   0,0038   0,00565   0,00355  0,00332   0,00210      0,05 
 41  -0,0034   0,00596  -0,00853  0,00406   0,01449      0,36 
 42  -0,0006   0,00875   0,00121  0,00403   0,00754      0,19 
 43   0,0007   0,00783  -0,00083  0,00353   0,00866      0,22 
 44   0,0009   0,00634  -0,00629  0,00353   0,01263      0,31 
 45  -0,0052   0,00445  -0,00588  0,00450   0,01033      0,26 
 46   0,0093   0,00976   0,00251  0,00309   0,00725      0,18 
 47   0,0104   0,22005   0,00481  0,00306   0,21524      5,36R 
 48   0,0566   0,24242   0,06332  0,01256   0,17911      4,68RX 
 49   0,0407  -0,00887   0,03765  0,00856  -0,04652     -1,18 
 50   0,0075  -0,11307  -0,00046  0,00318  -0,11261     -2,81R 
 51  -0,0070  -0,00628  -0,01113  0,00470   0,00485      0,12 
 52   0,0033   0,04752   0,00077  0,00320   0,04676      1,17 
 53   0,0199   0,01958   0,01591  0,00417   0,00367      0,09 
 54   0,0221   0,04376   0,01266  0,00489   0,03110      0,78 
 55   0,0213   0,00916   0,00967  0,00503  -0,00051     -0,01 
 56   0,0247   0,03694   0,02539  0,00520   0,01155      0,29 
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 57   0,0320  -0,02032   0,02643  0,00664  -0,04675     -1,18 
 58   0,0257  -0,04620   0,02204  0,00526  -0,06824     -1,71 
 59   0,0128  -0,02146   0,01183  0,00329  -0,03329     -0,83 
 60   0,0041  -0,01588  -0,01254  0,00483  -0,00334     -0,08 
 61  -0,0006  -0,01894  -0,00977  0,00390  -0,00918     -0,23 
 62   0,0004   0,01494   0,00318  0,00405   0,01176      0,29 
 63   0,0020   0,03322  -0,00055  0,00332   0,03377      0,84 
 64   0,0124  -0,01079  -0,00044  0,00413  -0,01035     -0,26 
 65   0,0196  -0,00583   0,01788  0,00415  -0,02370     -0,59 
 66   0,0306   0,00632   0,03368  0,00655  -0,02736     -0,69 
 67   0,0179   0,01645   0,00540  0,00465   0,01106      0,28 
 68   0,0059   0,02174  -0,00071  0,00309   0,02245      0,56 
 69   0,0036   0,03576  -0,00522  0,00343   0,04097      1,02 
 70   0,0066   0,00783   0,00218  0,00297   0,00565      0,14 
 71   0,0066  -0,00449  -0,00726  0,00416   0,00277      0,07 
 72   0,0008   0,02397  -0,00282  0,00343   0,02679      0,67 
 73   0,0064   0,04265   0,01246  0,00420   0,03019      0,75 
 74   0,0124   0,04833   0,00304  0,00356   0,04529      1,13 
 75   0,0079   0,04667   0,00358  0,00295   0,04309      1,07 
 76   0,0130   0,03365   0,01726  0,00398   0,01640      0,41 
 77   0,0172   0,03728   0,03431  0,00716   0,00296      0,07 
 78   0,0173   0,01793   0,01021  0,00388   0,00772      0,19 
 79   0,0034   0,06221  -0,00431  0,00333   0,06653      1,66 
 80   0,0152   0,02532   0,03867  0,00873  -0,01334     -0,34 
 81   0,0129  -0,07467   0,01728  0,00400  -0,09195     -2,30R 
 82  -0,0008  -0,07360   0,00296  0,00435  -0,07656     -1,91 
 83   0,0014   0,00641   0,00313  0,00378   0,00329      0,08 
 84  -0,0009   0,01739  -0,00573  0,00366   0,02312      0,58 
 85  -0,0014  -0,03065  -0,01160  0,00412  -0,01905     -0,48 
 86   0,0052  -0,01123   0,00495  0,00323  -0,01618     -0,40 
 87   0,0081   0,06670   0,01012  0,00344   0,05658      1,41 
 88   0,0228   0,09003   0,01802  0,00471   0,07201      1,80 
 89   0,0262   0,07817   0,02800  0,00557   0,05017      1,26 
 90   0,0315   0,05810   0,03034  0,00651   0,02776      0,70 
 91   0,0338   0,07193   0,02848  0,00703   0,04345      1,10 
 92   0,0547   0,13001   0,04720  0,01194   0,08282      2,15RX 
 93   0,0651  -0,06221   0,06658  0,01435  -0,12878     -3,42RX 
 94   0,0435   0,01375   0,04715  0,00939  -0,03340     -0,85 X 
 95   0,0252  -0,05311   0,01003  0,00624  -0,06314     -1,59 
 96   0,0260   0,04338   0,00894  0,00670   0,03444      0,87 
 97   0,0171  -0,04091   0,00289  0,00486  -0,04380     -1,10 
 98   0,0080  -0,10008   0,02545  0,00697  -0,12553     -3,17R 
 99  -0,0112  -0,05369  -0,01016  0,00579  -0,04354     -1,09 
100  -0,0169  -0,02484  -0,02759  0,00698   0,00274      0,07 
101  -0,0075  -0,00118  -0,01045  0,00482   0,00927      0,23 
102   0,0020   0,04174  -0,00878  0,00383   0,05052      1,26 
103   0,0153  -0,02691   0,01136  0,00346  -0,03827     -0,95 
104   0,0036  -0,02120  -0,00601  0,00353  -0,01519     -0,38 
105   0,0057   0,01812   0,00645  0,00332   0,01167      0,29 
106   0,0064   0,00394   0,00002  0,00306   0,00392      0,10 
107   0,0097  -0,02545   0,00044  0,00338  -0,02589     -0,65 
108   0,0079   0,02716   0,00772  0,00315   0,01944      0,48 
109   0,0132  -0,00850   0,00819  0,00324  -0,01669     -0,42 
110   0,0164   0,00017   0,00550  0,00420  -0,00533     -0,13 
111   0,0151   0,06477   0,00221  0,00439   0,06256      1,56 
112   0,0171   0,00922   0,01633  0,00380  -0,00712     -0,18 
113   0,0157  -0,02995   0,01687  0,00379  -0,04682     -1,17 
114   0,0141  -0,01123   0,00920  0,00334  -0,02043     -0,51 
115   0,0090  -0,03795   0,00586  0,00297  -0,04381     -1,09 
116   0,0044  -0,01330  -0,02067  0,00693   0,00737      0,19 
117   0,0099  -0,02374   0,00000  0,00348  -0,02374     -0,59 
118   0,0081  -0,02464   0,01375  0,00409  -0,03839     -0,96 
119   0,0020  -0,00932  -0,00533  0,00342  -0,00398     -0,10 
120   0,0020  -0,03600  -0,00725  0,00362  -0,02875     -0,72 
121   0,0094   0,04034   0,00053  0,00332   0,03980      0,99 
122   0,0095  -0,04753   0,00356  0,00304  -0,05109     -1,27 
123  -0,0078  -0,05027  -0,00684  0,00511  -0,04342     -1,09 
124  -0,0101  -0,01616  -0,01214  0,00536  -0,00402     -0,10 



153 

 

125  -0,0066  -0,01672  -0,01999  0,00532   0,00327      0,08 
126  -0,0089  -0,00545  -0,02326  0,00584   0,01781      0,45 
127  -0,0077  -0,02845  -0,03408  0,00807   0,00562      0,14 
128   0,0072  -0,01666  -0,00795  0,00444  -0,00871     -0,22 
129   0,0040  -0,02047   0,01748  0,00605  -0,03795     -0,95 
130  -0,0027   0,03324  -0,01277  0,00428   0,04601      1,15 
131   0,0110  -0,00509   0,00162  0,00346  -0,00671     -0,17 
132  -0,0006  -0,05053   0,01358  0,00654  -0,06411     -1,61 
133  -0,0048  -0,00459  -0,01032  0,00430   0,00572      0,14 
134  -0,0077  -0,01061  -0,01797  0,00512   0,00737      0,18 
135   0,0043   0,02267   0,00109  0,00309   0,02158      0,54 
136   0,0110   0,03173   0,00442  0,00315   0,02732      0,68 
137   0,0021  -0,02660   0,00247  0,00354  -0,02908     -0,73 
138   0,0046  -0,01538  -0,01051  0,00448  -0,00487     -0,12 
139   0,0036   0,00592   0,02150  0,00722  -0,01558     -0,39 
140   0,0065  -0,00945   0,02011  0,00599  -0,02957     -0,74 
141   0,0101   0,00446  -0,00772  0,00510   0,01218      0,30 
142   0,0029  -0,00372  -0,00774  0,00373   0,00403      0,10 
143   0,0039  -0,00496   0,00804  0,00395  -0,01299     -0,32 
144   0,0021  -0,01994  -0,01769  0,00566  -0,00226     -0,06 
145   0,0032  -0,00362  -0,01181  0,00452   0,00819      0,20 
146  -0,0014  -0,02749  -0,01292  0,00430  -0,01457     -0,36 
147  -0,0009  -0,02513  -0,01144  0,00410  -0,01369     -0,34 
148   0,0001  -0,02542   0,00121  0,00386  -0,02664     -0,66 
149   0,0026  -0,02572  -0,00863  0,00385  -0,01709     -0,43 
150   0,0130   0,04324   0,02093  0,00471   0,02231      0,56 
151   0,0182  -0,03438   0,00682  0,00452  -0,04120     -1,03 
152   0,0141  -0,05327   0,00261  0,00404  -0,05587     -1,39 
153   0,0096  -0,01743  -0,02627  0,00991   0,00884      0,23 X 
154   0,0233   0,00903   0,02971  0,00559  -0,02068     -0,52 
155   0,0123  -0,00659  -0,00243  0,00451  -0,00416     -0,10 
156   0,0064  -0,02657  -0,00084  0,00313  -0,02573     -0,64 
157   0,0096  -0,01174  -0,00423  0,00419  -0,00751     -0,19 
158   0,0064  -0,01098   0,00176  0,00298  -0,01274     -0,32 
159   0,0199  -0,01695  -0,00247  0,00696  -0,01449     -0,37 
160   0,0224  -0,02542   0,00210  0,00680  -0,02752     -0,69 
161   0,0218  -0,00791   0,00173  0,00667  -0,00964     -0,24 
162  -0,0074   0,00337  -0,00202  0,00560   0,00539      0,14 
163   0,0004   0,11037   0,00048  0,00370   0,10989      2,74R 
164   0,0124   0,18849   0,05012  0,01266   0,13837      3,62RX 
165   0,0030   0,04210   0,04218  0,01318  -0,00008     -0,00 X 
166  -0,0042   0,05499   0,02087  0,00966   0,03413      0,87 X 
167  -0,0095  -0,03700  -0,02455  0,00604  -0,01245     -0,31 
168   0,0020   0,00226   0,00313  0,00364  -0,00086     -0,02 
169  -0,0125   0,00050  -0,00333  0,00711   0,00384      0,10 
170  -0,0044  -0,04779  -0,01488  0,00459  -0,03291     -0,82 
171  -0,0030  -0,06797  -0,00471  0,00406  -0,06326     -1,58 
172  -0,0045  -0,05145  -0,03296  0,00828  -0,01848     -0,47 
173  -0,0085  -0,01275   0,00756  0,00787  -0,02032     -0,51 
174  -0,0062  -0,04637  -0,02949  0,00719  -0,01688     -0,43 
175   0,0052  -0,01385   0,01070  0,00414  -0,02456     -0,61 
176   0,0004  -0,04575  -0,00371  0,00348  -0,04204     -1,05 
177   0,0008  -0,00708  -0,02276  0,00667   0,01568      0,39 
178  -0,0051   0,01390  -0,01445  0,00458   0,02835      0,71 
179   0,0051   0,01672  -0,01535  0,00572   0,03207      0,80 
180   0,0141   0,03414   0,02065  0,00449   0,01349      0,34 
181   0,0106  -0,03076  -0,00205  0,00399  -0,02871     -0,72 
182   0,0071  -0,01653   0,00751  0,00323  -0,02404     -0,60 
183   0,0148   0,03172   0,01723  0,00385   0,01450      0,36 
184   0,0108  -0,00368   0,01720  0,00428  -0,02088     -0,52 
185   0,0020  -0,02063  -0,00196  0,00329  -0,01867     -0,47 
186   0,0123  -0,00571   0,00552  0,00326  -0,01122     -0,28 
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ANEXO 27 
 
 
 ANÁLISE DE REGRESSÃO ERROS PARA TESTE DE COINTEGRAÇÃO 
 
Regression Analysis: ∆eyt versus eYt-1  
 
The regression equation is 
∆eyt = 0,00017 - 0,672 eYt-1 
 
 
Predictor      Coef   SE Coef      T      P 
Constant   0,000165  0,002798   0,06  0,953 
eYt-1      -0,67196   0,07028  -9,56  0,000 
 
 
S = 0,0380497   R-Sq = 33,3%   R-Sq(adj) = 32,9% 
 
PRESS = 0,280372   R-Sq(pred) = 29,43% 
 
 
Analysis of Variance 
 
Source           DF       SS       MS      F      P 
Regression        1  0,13235  0,13235  91,42  0,000 
Residual Error  183  0,26494  0,00145 
Total           184  0,39730 
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ANEXO 28 
 

 Vetor Autoregression Estimates 

VAR Lag Order Selection Criteria     
Endogenous variables: CAMBIO IPA PPI     
Exogenous variables: C      
Date: 05/23/11   Time: 11:41     
Sample: 1995M03 2010M08     
Included observations: 178     

 Lag LogL LR FPE AIC SC HQ 

0  1486.551 NA   1.16e-11 -16.66911 -16.61549 -16.64736 
1  1601.241   224.2256*   3.53e-12*  -17.85664*  -17.64214*  -17.76965* 
2  1606.781  10.64490  3.67e-12 -17.81777 -17.44239 -17.66554 
3  1610.110  6.283485  3.91e-12 -17.75405 -17.21779 -17.53658 
4  1614.330  7.822510  4.13e-12 -17.70033 -17.00320 -17.41763 
5  1619.506  9.422299  4.31e-12 -17.65737 -16.79936 -17.30942 
6  1621.192  3.012853  4.69e-12 -17.57520 -16.55631 -17.16201 
7  1626.278  8.914165  4.90e-12 -17.53121 -16.35145 -17.05279 
8  1629.924  6.268533  5.22e-12 -17.47106 -16.13042 -16.92740 

 * indicates lag order selected by the criterion    
 LR: sequential modified LR test statistic (each test at 5% level)   
 FPE: Final prediction error    
 AIC: Akaike information criterion    
 SC: Schwarz information criterion 
HQ: Hannan-Quinn information criterion    
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ANEXO 29 
 

Cointegração de Johansen Relatório 1 – Eviews 7.0 

Date: 05/23/11   Time: 11:49    
Sample: 1995M03 2010M08    
Included observations: 183    
Series: CAMBIO IPA PPI     
Lags interval: 1 to 2    

      
 Selected 

(0.05 level*) 
Number of 

Cointegratin
g Relations 
by Model      

Data Trend: None None Linear Linear Quadratic 
Test Type No Intercept Intercept Intercept Intercept Intercept 

 No Trend No Trend No Trend Trend Trend 
Trace 3 3 3 3 3 

Max-Eig 3 3 3 3 3 

 *Critical values based on MacKinnon-Haug-Michelis (1999)  
      

 Information 
Criteria by 
Rank and 

Model      

Data Trend: None None Linear Linear Quadratic 
Rank or No Intercept Intercept Intercept Intercept Intercept 

No. of CEs No Trend No Trend No Trend Trend Trend 

 

 Log 
Likelihood by 
Rank (rows) 
and Model 
(columns)     

0  1581.779  1581.779  1581.807  1581.807  1581.823 
1  1616.848  1617.002  1617.018  1617.083  1617.096 
2  1634.151  1634.444  1634.455  1635.686  1635.699 
3  1640.219  1645.906  1645.906  1647.364  1647.364 

 

 Akaike 
Information 
Criteria by 

Rank (rows) 
and Model 
(columns)     

0 -17.09048 -17.09048 -17.05800 -17.05800 -17.02538 
1 -17.40818 -17.39893 -17.37725 -17.36703 -17.34531 
2 -17.53170 -17.51305 -17.50224 -17.49384 -17.48304 
3 -17.53245  -17.56182*  -17.56182* -17.54496 -17.54496  
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 Schwarz 
Criteria by 

Rank (rows) 
and Model 
(columns)     

0 -16.77480 -16.77480 -16.68969 -16.68969 -16.60447 
1 -16.98726 -16.96048 -16.90372 -16.87596 -16.81916 
2 -17.00556* -16.95183 -16.92348 -16.88000 -16.85167 
3 -16.90108 -16.87783 -16.87783 -16.80836 -16.80836 

 
 
 
 
 
 
 

At most 1 * 
0.17355539802

8846 
34.8838975942

88 
15.8920986259

591 

2.1649457
8232334e-

05 

At most 2 * 
0.11773859882

0529 
22.9238415408

521 
9.16454591221

835 

8.8386599
7216428e-

05 

 Max-eigenvalue test indicates 3 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level 
 * denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level 
 **MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values  

     
 Unrestricted Cointegrating Coefficients (normalized by b'*S11*b=I):  

CAMBIO IPA PPI C  

36.5163194504
868 

-
62.7586522487

797 
248.876895331

022 

-
0.08963947035

13872  
-

26.0047149291
602 

6.22651051765
123 

102.730347221
815 

-
0.15710220567

8647  
-

2.67946296129
528 

102.017399369
98 

29.4280471747
387 

-
0.88039491452

3162  

     
 Unrestricted Adjustment Coefficients (alpha):   

D(CAMBIO) 

-
0.00283618994

397685 
0.01472810558

09595 

-
0.00698503649

712512  

D(IPA) 
0.00230076751

222004 

-
0.00059677898

6613368 

-
0.00251295161

372806  

D(PPI) 

-
0.00335432451

353783 

-
0.00147188069

10469 

-
0.00091603078

0239432  

     
1 Cointegrating Equation(s):  Log likelihood 1617.00220440  
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176 

Normalized cointegrating coefficients (standard error in parentheses) 
CAMBIO IPA PPI C  

1 

-
1.71864670901

117 
6.81549781238

163 

-
0.00245477834

842942  

 
0.31169265644

4645 
0.69644022384

7097 
0.00398622654

331072  
     

Adjustment coefficients (standard error in parentheses)  

D(CAMBIO) 

-
0.10356721801

6517    

 
0.11286591524

8741    

D(IPA) 
0.08401556145

75287    

 
0.02252379578

16352    

D(PPI) 

-
0.12248758547

6946    

 
0.01816918644

20241    

     

2 Cointegrating Equation(s):  Log likelihood 
1634.44415319

891  

Normalized cointegrating coefficients (standard error in parentheses) 
CAMBIO IPA PPI C  

1 0 

-
5.69312181304

426 
0.00741654634

873863  

  
1.68545340094

314 
0.00800253173

79341  

0 1 

-
7.27817972119

633 
0.00574366136

182088  

  
1.08384328131

751 
0.00514608725

037224  
     

Adjustment coefficients (standard error in parentheses)  

D(CAMBIO) 

-
0.48656740509

5942 
0.26970016271

045   

 
0.12931417394

8724 
0.18192088145

496   

D(IPA) 
0.09953462888

01223 

-
0.14810891884

1568   

 
0.02757787184

47136 
0.03879691298

67509   

D(PPI) 

-
0.08421174769

65361 
0.20134820507

1146   
 0.02174394545 0.03058966857   
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ANEXO 30 
 
Relatório cointegração de Johansen Câmbio x IPA x PPI - Relatório 2 – Eviews 7.0 
 
 
Date: 05/23/11   Time: 12:03   
Sample (adjusted): 1995M06 2010M08   
Included observations: 183 after adjustments  
Trend assumption: No deterministic trend (restricted constant) 
Series: CAMBIO IPA PPI    
Lags interval (in first differences): 1 to 2  

     
Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace)  

Hypothesized  Trace 0.05  
No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.** 

None *  0.319516  128.2539  35.19275  0.0000 
At most 1 *  0.173555  57.80774  20.26184  0.0000 
At most 2 *  0.117739  22.92384  9.164546  0.0001 

 Trace test indicates 3 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level 
 * denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level 
 **MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values  

     
Unrestricted Cointegration Rank Test (Maximum Eigenvalue) 

Hypothesized  Max-Eigen 0.05  
No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.** 

None *  0.319516  70.44612  22.29962  0.0000 
At most 1 *  0.173555  34.88390  15.89210  0.0000 
At most 2 *  0.117739  22.92384  9.164546  0.0001 

 Max-eigenvalue test indicates 3 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level 
 * denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level 
 **MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values  

     
 Unrestricted Cointegrating Coefficients (normalized by b'*S11*b=I):  

CAMBIO IPA PPI C  
 36.51632 -62.75865  248.8769 -0.089639  
-26.00471  6.226511  102.7303 -0.157102  
-2.679463  102.0174  29.42805 -0.880395  

     
 Unrestricted Adjustment Coefficients (alpha):   

D(CAMBIO) -0.002836  0.014728 -0.006985  
D(IPA)  0.002301 -0.000597 -0.002513  
D(PPI) -0.003354 -0.001472 -0.000916  
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1 Cointegrating Equation(s):  Log likelihood  1617.002  

Normalized cointegrating coefficients (standard error in parentheses) 
CAMBIO IPA PPI C  
 1.000000 -1.718647  6.815498 -0.002455  

  (0.31169)  (0.69644)  (0.00399)  
     

Adjustment coefficients (standard error in parentheses)  
D(CAMBIO) -0.103567    

  (0.11287)    
D(IPA)  0.084016    

  (0.02252)    
D(PPI) -0.122488    

  (0.01817)    

     
2 Cointegrating Equation(s):  Log likelihood  1634.444  

Normalized cointegrating coefficients (standard error in parentheses) 
CAMBIO IPA PPI C  
 1.000000  0.000000 -5.693122  0.007417  

   (1.68545)  (0.00800)  
 0.000000  1.000000 -7.278180  0.005744  

   (1.08384)  (0.00515)  
     

Adjustment coefficients (standard error in parentheses)  
D(CAMBIO) -0.486567  0.269700   

  (0.12931)  (0.18192)   
D(IPA)  0.099535 -0.148109   

  (0.02758)  (0.03880)   
D(PPI) -0.084212  0.201348   

  (0.02174)  (0.03059)   
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ANEXO 31 
 

Regressão Linear Câmbio x IPa x PPI (em nível) 

Regression Analysis: CambioYt versus IPAYt; PPIYt  
 
The regression equation is 
CambioYt = - 0,00157 + 1,05 IPAYt - 1,48 PPIYt 
 
 
Predictor       Coef   SE Coef      T      P  VIF 
Constant   -0,001565  0,003619  -0,43  0,666 
IPAYt         1,0467    0,2450   4,27  0,000  1,0 
PPIYt        -1,4820    0,4378  -3,38  0,001  1,0 
 
 
S = 0,0402594   R-Sq = 13,8%   R-Sq(adj) = 12,9% 
 
PRESS = 0,320797   R-Sq(pred) = 6,80% 
 
 
Analysis of Variance 
 
Source           DF        SS        MS      F      P 
Regression        2  0,047594  0,023797  14,68  0,000 
Residual Error  183  0,296610  0,001621 
Total           185  0,344203 
 
 
Source  DF    Seq SS 
IPAYt    1  0,029024 
PPIYt    1  0,018570 
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ANEXO 32 
 

RESÍDUOS GERADOS PELA REGRESSÃO CÂMBIO X IPA X PPI EM NÍVEL 

n Resíduos 
1 ‐0,01148733 
2 0,05900738 
3 0,00854755 
4 ‐0,00083120 
5 0,01410675 
6 0,01063908 
7 ‐0,01488663 
8 0,03202443 
9 0,00994821 

10 ‐0,00574497 
11 0,01146018 
12 ‐0,00290530 
13 0,00339447 
14 0,01471673 
15 0,01078858 
16 ‐0,00793301 
17 0,00788894 
18 ‐0,01044153 
19 0,01023553 
20 0,00491698 
21 0,01130549 
22 0,00769842 
23 ‐0,00002013 
24 ‐0,01186482 
25 0,00157540 
26 ‐0,00926080 
27 ‐0,00976085 
28 0,00314822 
29 0,00192477 
30 0,00572855 
31 0,01297301 
32 0,00144881 
33 0,00635382 
34 ‐0,00473992 
35 ‐0,00510184 
36 ‐0,01097547 
37 0,00742498 
38 0,00504467 
39 0,00837722 
40 0,00547433 
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41 0,00215474 
42 0,01450202 
43 0,00760155 
44 0,00869251 
45 0,01272569 
46 0,01039883 
47 0,00726543 
48 0,21528369 
49 0,17925621 
50 ‐0,04644570 
51 ‐0,11258768 
52 0,00491643 
53 0,04682396 
54 0,00378197 
55 0,03117154 
56 ‐0,00046101 
57 0,01163394 
58 ‐0,04668632 
59 ‐0,06811853 
60 ‐0,03320886 
61 ‐0,00326779 
62 ‐0,00915799 
63 0,01176536 
64 0,03387313 
65 ‐0,01029549 
66 ‐0,02364897 
67 ‐0,02723189 
68 0,01113277 
69 0,02252787 
70 0,04106421 
71 0,00570477 
72 0,00284944 
73 0,02687043 
74 0,03019682 
75 0,04541213 
76 0,04318672 
77 0,01644923 
78 0,00302899 
79 0,00774928 
80 0,06657624 
81 ‐0,01329987 
82 ‐0,09188493 
83 ‐0,07653808 
84 0,00330875 
85 0,02318589 
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86 ‐0,01900060 
87 ‐0,01607086 
88 0,05666944 
89 0,07207724 
90 0,05025034 
91 0,02784292 
92 0,04359653 
93 0,08294040 
94 ‐0,12870021 
95 ‐0,03332117 
96 ‐0,06305366 
97 0,03451782 
98 ‐0,04368755 
99 ‐0,12548740 

100 ‐0,04350707 
101 0,00273849 
102 0,00934434 
103 0,05060009 
104 ‐0,03819264 
105 ‐0,01514628 
106 0,01170388 
107 0,00400699 
108 ‐0,02585756 
109 0,01954082 
110 ‐0,01664157 
111 ‐0,00524214 
112 0,06263205 
113 ‐0,00709095 
114 ‐0,04669949 
115 ‐0,02034812 
116 ‐0,04371734 
117 0,00743799 
118 ‐0,02364098 
119 ‐0,03831880 
120 ‐0,00389784 
121 ‐0,02871545 
122 0,03991948 
123 ‐0,05103090 
124 ‐0,04341845 
125 ‐0,00401201 
126 0,00328259 
127 0,01781803 
128 0,00565551 
129 ‐0,00862944 
130 ‐0,03785976 
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131 0,04604174 
132 ‐0,00662545 
133 ‐0,06403218 
134 0,00574025 
135 0,00739273 
136 0,02163526 
137 0,02738471 
138 ‐0,02906373 
139 ‐0,00483619 
140 ‐0,01558148 
141 ‐0,02947788 
142 0,01223874 
143 0,00410551 
144 ‐0,01299061 
145 ‐0,00213988 
146 0,00821047 
147 ‐0,01449725 
148 ‐0,01359752 
149 ‐0,02656586 
150 ‐0,01707751 
151 0,02232445 
152 ‐0,04109136 
153 ‐0,05582460 
154 0,00889302 
155 ‐0,02063934 
156 ‐0,00405655 
157 ‐0,02565722 
158 ‐0,00740223 
159 ‐0,01273449 
160 ‐0,01443100 
161 ‐0,02746476 
162 ‐0,00953109 
163 0,00545759 
164 0,10993310 
165 0,13842986 
166 ‐0,00004615 
167 0,03418956 
168 ‐0,01235363 
169 ‐0,00080699 
170 0,00382465 
171 ‐0,03287229 
172 ‐0,06320118 
173 ‐0,01842869 
174 ‐0,02029783 
175 ‐0,01685890 
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176 ‐0,02455683 
177 ‐0,04195740 
178 0,01580454 
179 0,02835802 
180 0,03215917 
181 0,01354154 
182 ‐0,02864889 
183 ‐0,02403401 
184 0,01458777 
185 ‐0,02084938 
186 ‐0,01862752 
187 ‐0,01113768 
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ANEXO 33 
 

 
RESIDUOS TESTE AUGMENTED DICKEY FULLER - UNIT ROOT TEST – MODELO PRIMEIRA 
DIFERENÇA SEM INTERCEPTO    
 
 
 
Null Hypothesis: EYT has a unit root  
Exogenous: None   
Lag Length: 1 (Automatic based on SIC, MAXLAG=13) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -9.781952  0.0000 
Test critical values: 1% level  -2.577660  

 5% level  -1.942574  
 10% level  -1.615547  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  
     
     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  
Dependent Variable: D(EYT)   
Method: Least Squares   
Date: 05/25/11   Time: 10:41   
Sample (adjusted): 1995M05 2010M07  
Included observations: 183 after adjustments  

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

EYT(-1) -0.821966 0.084029 -9.781952 0.0000 
D(EYT(-1)) 0.219818 0.072122 3.047875 0.0026 

R-squared 0.369097     Mean dependent var -0.000148 
Adjusted R-squared 0.365611     S.D. dependent var 0.046574 
S.E. of regression 0.037096     Akaike info criterion -3.739763 
Sum squared resid 0.249072     Schwarz criterion -3.704687 
Log likelihood 344.1883     Durbin-Watson stat 1.979651 
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ANEXO 34 
 

RESIDUOS TESTE AUGMENTED DICKEY FULLER - UNIT ROOT TEST – MODELO PRIMEIRA 
DIFERENÇA COM INTERCEPTO      
 
 
Null Hypothesis: EYT has a unit root  
Exogenous: Constant   
Lag Length: 1 (Automatic based on SIC, MAXLAG=13) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -9.754714  0.0000 
Test critical values: 1% level  -3.466176  

 5% level  -2.877186  
 10% level  -2.575189  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  
     
     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  
Dependent Variable: D(EYT)   
Method: Least Squares   
Date: 05/25/11   Time: 10:45   
Sample (adjusted): 1995M05 2010M07  
Included observations: 183 after adjustments  

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

EYT(-1) -0.821951 0.084262 -9.754714 0.0000 
D(EYT(-1)) 0.219785 0.072325 3.038849 0.0027 

C -0.000132 0.002750 -0.048123 0.9617 

R-squared 0.369105     Mean dependent var -0.000148 
Adjusted R-squared 0.362095     S.D. dependent var 0.046574 
S.E. of regression 0.037198     Akaike info criterion -3.728847 
Sum squared resid 0.249069     Schwarz criterion -3.676233 
Log likelihood 344.1895     F-statistic 52.65444 
Durbin-Watson stat 1.979641     Prob(F-statistic) 0.000000 
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ANEXO 35 
 

RESIDUOS TESTE AUGMENTED DICKEY FULLER - UNIT ROOT TEST – MODELO PRIMEIRA 
DIFERENÇA COM INTERCEPTO E TENDÊNCIA      
 
Null Hypothesis: EYT has a unit root  
Exogenous: Constant, Linear Trend  
Lag Length: 1 (Automatic based on SIC, MAXLAG=13) 

   t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -9.912876  0.0000 
Test critical values: 1% level  -4.008987  

 5% level  -3.434569  
 10% level  -3.141237  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  
     
     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  
Dependent Variable: D(EYT)   
Method: Least Squares   
Date: 05/25/11   Time: 10:46   
Sample (adjusted): 1995M05 2010M07  
Included observations: 183 after adjustments  

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

EYT(-1) -0.842240 0.084964 -9.912876 0.0000 
D(EYT(-1)) 0.230559 0.072387 3.185099 0.0017 

C 0.007402 0.005599 1.322061 0.1878 
@TREND(1995M03) -8.10E-05 5.25E-05 -1.542989 0.1246 

R-squared 0.377386     Mean dependent var -0.000148 
Adjusted R-squared 0.366951     S.D. dependent var 0.046574 
S.E. of regression 0.037056     Akaike info criterion -3.731131 
Sum squared resid 0.245800     Schwarz criterion -3.660978 
Log likelihood 345.3985     F-statistic 36.16585 
Durbin-Watson stat 1.986030     Prob(F-statistic) 0.000000 

 
 


