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Resumo 

A presente investigação que contribui para o conhecimento da relação entre o 

preço do petróleo e o retorno do mercado accionista norte-americano estruturando-se 

em torno das seguintes questões: (1) As variações do preço do petróleo têm impacto no 

retorno do mercado accionista?; (2) As variações do preço do petróleo têm impacto no 

retorno dos sectores?; (3) Quando existem efeitos estes são assimétricos?; e (4) Existe 

causalidade de Granger? 

Usando dados do DataSream Advance 4.0 para o período de 1 de Janeiro de 

2000 a 31 de Março de 2011 de dez sectores de actividade do índice S&P 500 e do 

preço do Petróleo (WTI) foi estimado o modelo de mercado (por sectores) e o modelo 

de preços de dois factores (mercado e petróleo). Testou-se a assimetria entre as 

variáveis, assim como a Causalidade de Granger. 

Conclui-se através do modelo de mercado sectoriais que o índice S&P 500 

explica as variações dos sectores.  Quando introduzida a variável designada por a 

variação inesperada no preço do petróleo e aplicado o modelo de dois factores verifica-

se a existência de relação entre as variações do preço do petróleo e alguns sectores. Os 

sectores que apresentam uma associação positiva são o da Energia e o dos Materiais e 

uma associação negativa os sectores da Saúde, Consumo Básico, Telecomunicações e 

Consumo Discricionário. 

Em relação à existência de efeitos assimétricos os testes efectuados permitem 

concluir pela existência de simetria entre o impacto das variações do preço petróleo e 

as rendibilidade sectoriais. Na aplicação do teste da Causalidade de Granger a única 

relação significativa encontrada entre o preço do petróleo e o retorno do sectores foi 

para o sector das Telecomunicações e a partir da oitava semana. 

 

Palavras-Chave : Preço do petróleo, Mercado accionista, EUA, Sectores de 

actividade, Gestão de portfólios, Efeitos assimétricos, Modelo de preços de dois 

factores: “mercado e petróleo”, Efeitos assimétricos, Teste causalidade de Granger. 

JEL : D53, N22, Q47, E32 
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Abstract 

This research contributes to the knowledge of the relationship between oil 

prices and the return on U.S. stock market. The main research questions are: (1) Do 

changes in oil prices have an impact on overall stock market returns?; (2) Do changes 

in oil prices impact on sectorial stock market returns?; (3) When there are effects, are 

they asymmetrical?; and (4) Is there evidence for Granger causality? 

The research uses DataStream Advance 4.0 data for the period between the 1 

January 2000 and 31 March 2011, for oil price (WTI) and ten activity sectors (S&P 

500 index). Market models (by sector) and Two Factor “market and oil” Princing 

Model are estimated. The asymmetry effects between the variables, as well as the 

Granger Causality are also studied.  

It is concluded through the market model (by sector) that the S&P 500 index 

explains the variations of the sectors. A strong relation between the oil price variations 

and the returns on some sectors are found when an expected variation in oil price is 

considered and the Two Factors model is applied. Energy and Materials present a 

positive association while Health Care, Consumer Staples, Telecommunications and 

Consumer Discretionary present a negative association.  

Regarding the existence of asymmetric effects, tests provide evidence that there 

is symmetry between the impact of oil price variations and the sector returns. 

Concerning the Granger Causality Test, the only significant relationship found between 

oil prices and the return on the sectors was for the Telecommunications sector and only 

from the eighth week on. 

 

Keywords: Oil price, Stock market, USA, Industry sectors, Portfolio management, 

Two factor “market and oil” princing model, asymmetry effects, Granger causality 

tests.  

JEL : D53, N22, Q47, E32 
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1. Introdução 

A presente investigação tem por objectivo central identificar o impacto por 

sectores de actividade das variações do preço do petróleo no mercado accionista norte-

americano de 2000 a 2011.  

A tese na componente empírica, assenta em microdados do DataSream 

Advance 4.0 e estrutura-se em torno de quatro questões nucleares: (1) As variações do 

preço do petróleo têm impacto no retorno no mercado accionista?; (2) As variações do 

preço do petróleo têm impacto no retorno do sectores?; (3) Quando existem efeitos 

estes são assimétricos?; (4) Existe Causalidade de Granger? 

Após o primeiro choque petrolífero em 1973, o impacto das variações do preço 

do petróleo na economia começou a receber atenção crescente. Muitos estudos teóricos 

e empíricos têm vindo a ser realizados sobre como os preços do petróleo afectam as 

variáveis macroeconómicas, mas são menos frequentes os estudos sobre o efeito no 

mercado accionista, embora ambos os tipos dos efeitos se encontrem relacionados. 

Para além disso são raras as análises do impacto por sectores, constituindo excepções 

Nandha e Faff (2008) e Aurori e Nguyen (2010).  

Esta dissertação, elaborada num período de grande instabilidade económica e 

financeira e de elevada imprevisibilidade do preço do petróleo e dos mercados 

pretende acrescentar valor ao conhecimento existente em três aspectos: (i) ao estudar o 

efeito do preço do petróleo privilegia o mercado accionista ao invés do efeito sobre as 

variáveis macroeconómicas, onde os estudos são mais comuns; (ii) efectua uma análise 

por sectores de actividade e não uma análise global do mercado accionista; (iii) e 

utiliza dados muito actuais, até Março de 2011, que permitem analisar eventuais 

modificações após a crise de 2007-2008.  

Os canais de transmissão das variações do preço do petróleo sobre o mercado 

accionista são diversos actuando quer por via do cash-flow e respectiva actualização, 

quer por via da incerteza e do risco. Os preços do petróleo afectam os cash-flows, na 

medida em que o petróleo é um recurso essencial para o desenvolvimento da 

economia, no entanto, é importante conhecer se todos os sectores são afectados da 

igual forma. Nandha e Faff (2008) estudaram os impactos em 35 sectores, chegando à 

conclusão, que um aumento do preço do petróleo tem um impacto negativo em quase 
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todos os sectores, em particular os que utilizam o petróleo como principal input. São 

excepção os sectores do gás, minério e petróleo que apresentam um impacto positivo.   

Os modelos de valorização das acções incluem os valores actualizados dos 

cash-flows esperados futuros e a taxa de desconto integra a taxa de inflação e a taxa de 

juro. Ora, estas duas taxas estão directamente relacionadas com o preço do petróleo, 

pois uma maior taxa de inflação está relacionada com preço do petróleo mais elevado e 

consequentemente, com uma redução do preço das acções (Huang et. al. 1996). A taxa 

de juro é também influenciada pelo preço do petróleo, dado que este desempenha um 

papel muito importante na economia e um aumento do preço do petróleo gera inflação 

o que poderá causar um aumento da taxa de juro.  

O trade-off entre risco e retorno é uma das questões que todos os investidores 

têm que enfrentar quando operam no mercado accionista. Os investidores pretendem 

que os seus portfólios sejam compostos por activos pouco correlacionados entre si, 

com diferentes perfis de risco e retorno de forma a tirarem maiores benefícios dessa 

diversificação
1
. Um aumento nas correlações de activos pode reduzir os benefícios da 

diversificação para os investidores. O mercado por sua vez responde às alterações do 

preço do petróleo, logo a incerteza dos investidores aumenta com a volatilidade do 

preço, de modo que é de todo o interesse conseguir avaliar e compreender o impacto 

que o preço do petróleo tem nas cotações bolsistas e em que sectores este impacto é 

mais sentido. Deste modo os investidores irão conseguir perceber quais os activos que 

devem compor os seus portfólios para se protegerem contra flutuações dos preços do 

petróleo
2
.  

Na presente investigação a escolha dos EUA como amostra do mercado 

accionista deve-se ao facto de ser um país em que o seu mercado accionista serve de 

espelho para os restantes mercados, dado a sua economia ter efeitos na economia 

mundial e por este também ser o maior consumidor mundial de petróleo. A escolha 

temporal da amostra abrange o período de 1 de Janeiro de 2000 a 31 de Março de 

2011. A escolha deste período deve-se ao facto de se poder analisar o período do 

disparo do preço do petróleo em 2004, devido ao aumento  da procura do petróleo 

                                                        
1
 Teoria de carteira de Markowitz (1952). 

2 Para além dos activos nacionais os investidores possuem nas suas carteiras activos de outros países por 

isso torna-se também importante compreender como os mercados bolsistas dos diferentes países reagem 

a estas oscilações do preço do petróleo. A análise comparativa por países não é objecto de estudo na 

presente tese. 
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pelos países emergentes, as consequências da crise financeira de 2008, incluindo 

também, a actual conjuntura económica. 

As economias dos diferentes países possuem um elevado grau de dependência 

do petróleo, sendo este um factor de produção essencial no desenvolvimento e cujas 

alterações de preço também afectam os mercados financeiros.  

Existe uma crucial interacção entre o desenvolvimento económico, o 

crescimento demográfico e o consumo de energia. Assim, um aumento do crescimento 

do Produto Interno Bruto (PIB) ocorre um consequente aumento da procura de 

petróleo. Os países desenvolvidos e emergentes possuem sempre uma maior 

necessidade de consumo de petróleo, visto que este é um input necessário no processo 

de produção de muitos bens e, na maior parte das vezes, insubstituível.  

É também importante olhar para o passado para se compreender o porquê dos 

choques do petróleo até aqui registados, se eles estão relacionados, se as causas e 

impactos são semelhantes. Uma discussão das diferenças de impacto em diferentes 

períodos históricos pode ser encontrada em Blanchard e Gali (2007). 

O primeiro choque do petróleo mais significativo teve lugar em 1973
3
 com o 

embargo da OPEP (Organização dos Países Exportadores de Petróleo) durante à guerra 

do Yom Kippur, conduzindo ao aumento dos preços em 300%, em 1979-1980 com a 

revolução iraniana
4
.   

Em 2004, o preço voltou a atingir o máximo de 40 dólares, devido ao disparo 

da procura do petróleo sobretudo pelos países emergentes. Este acontecimento não é 

considerado uma crise, é somente uma resposta do preço do petróleo ao aumento do 

consumo deste, essencialmente pelos países emergentes.  

A última crise foi em 2008 em que o preço do petróleo atingiu o seu valor 

máximo histórico de 147 dólares por barril. As causas desta última crise nada teêm a 

ver com as anteriores. Não se trata de nenhuma guerra ou invasão de um país produtor 

de petróleo. Em finais de 2007 e inícios de 2008, respondia-se ao aumento exponencial 

da procura mundial do petróleo. Então a capacidade de produção da OPEP desceu 

                                                        
3
 Blanchard e Gali (2007). 

4 A guerra Irão-Iraque, ambos grandes produtores mundiais de petróleo e em 1991 assistiu-se à primeira 

guerra do Golfo e invasão do Kuwait, sendo este também um dos principais países produtores do 

mundo, originam alterações do preço do petróleo.  Ver Figura: A.2.2. em anexo. 
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abaixo de 2,3 milhões de barris por dia
5
, que foi o valor registado mais baixo de 

sempre. Esta última crise, tal como as anteriores, foram seguida de recessões 

económicas globais, mas neste caso não se pode atribuir a origem ao preço do 

petróleo
6
.  

A situação actual é diferente da existente em 2008, pois, a capacidade de 

produção da OPEP está acima dos 5,2 milhões de barris por dia
7
, a capacidade de 

refinação é maior e as companhias petrolíferas têm vindo a investir em projectos de 

prospecção, exploração e produção.  

A Figura 1 representa a relação entre o preço do petróleo e o mercado 

accionista norte-americano no período o em análise
8
.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verifica-se que, de forma geral, existe algum paralelismo no comportamento 

das duas variáveis: de 2003 a 2006 e de 2010 a 2011 (primeiros 3 meses) o petróleo e o 

índice cresceram e moveram-se em paralelo, o que não aconteceu nos períodos de 

2000-2002 e 2007-2008. No primeiro a uma acentuada descida das cotações 

corresponde uma relativa estabilidade no preço do petróleo, no segundo as maiores 

                                                        
5
 Lo, Michael et al, Oil & Gas/ Chemicals | Global , pág. 4. 

6 Crise financeira 2007-2008. 
7
 Lo, Michael et al, Oil & Gas/ Chemicals | Global , pág. 4. 

8 A análise individual para cada sector com o preço do petróleo encontra-se no anexo, Figura A.2.2. 

Fonte: Gráfico construído pela autora com base em dados do DataStream 4.0. 

 

Figura 1: Mercado accionista norte-americano (S&P 500) e o preço do petróleo (WTI). 

         (Dados semanais de 1 de Janeiro de 2000 a 31 de Março de 2011). 
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quebras e subidas relativas apresentam-se desfasadas pois a crise que se manifesta em 

Agosto 2007 com o início de uma descida abrupta do S&P 500 é acompanhada até 

meados de 2008 por uma subida do preço do petróleo. 

A análise gráfica é contudo manifestamente insuficiente enquanto 

esclarecedora da relação existente entre os dois fenómenos (preço do petróleo e 

cotações) pelo que um das metodologias adoptadas na presente investigação será o 

modelo de preços de dois factores (two factor “market and oil” pricing model), a 

apresentar no ponto 3.4. da tese. 

O barril de petróleo atingiu em Fevereiro de 2011 o valor de 108 dólares, sendo 

este o preço máximo praticado desde há dois anos
9
. A causa de tal oscilação está 

relacionada com um risco até então pouco tido em conta, o risco geopolítico provocado 

pela instabilidade no Norte de África e no Médio Oriente, nomeadamente no Egipto 

que, mesmo não sendo grande produtor ou exportador de petróleo, continua a ser um 

país de trânsito através do canal de Suez. O actual conflito armado existente na Líbia, 

por sua vez, é diferente nas suas consequências, pois este é um dos maiores produtores 

da OPEP.  

O Banco Mundial previu para este ano um crescimento  económico de 3,3%
10

, 

valor este inferior a 2010 que foi de 3,9%
11

, assim, se houver um declínio do 

crescimento do PIB isto irá amortecer a procura, o que por sua vez irá diminuir o preço 

do petróleo, excluindo obviamente a questão geopolítica
12

.  

A dependência da economia mundial em relação ao petróleo é reflectida e 

comprovada através da reacção ao aumento do preço do mesmo, devido aos eventos 

geopolíticos e à resposta dos mercados perante  estes acontecimentos de ameaça. 

Nesta dissertação ao estudar os efeitos sobre o mercado bolsista para o período 

2000-2011 incorpora um período com diferentes eventos susceptíveis de afectar as 

cotações gerais e/ou o preço do petróleo: os atentados terroristas de 11 de Setembro, a 

Guerra no Afeganistão (2001), a segunda Guerra do Golfo (2003), a crise financeira 

                                                        
9
 “FMI diz que economia mundial suporta aumento do petróleo, mas por pouco tempo”, Diário 

Económico a 22-02-2011. 
10

 Banco Mundial: crescimento económico vai desacelerar em 2011, Agência Financeira. 
11

 Idem. 
12  No entanto, já nos encontramos em Agosto/2011, e o preço do petróleo continua a atingir máximos 

históricos, o que não corresponde ao previsto pelo Banco Mundial, o que demonstra a tamanha 

importância da questão geopolítica. 
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(2007-2008), a crise das dívidas soberanas na Europa (2010) e a instabilidade e guerra 

civil nos países árabes (2011). 

A presente dissertação está organizada da seguinte forma: na Secção 2 será 

efectuada uma revisão de literatura sobre a relação entre o preço do petróleo e a 

macroeconomia e os mercados accionistas. Na Secção 3 é desenvolvida a análise 

empírica sendo apresentado os dados, justificada a selecção da amostra, aplicados dois 

modelos (Modelo 1 – Modelo de Mercado e Modelo 2 - Modelo de preços de dois 

factores), estudada a assimetria dos efeitos e a causalidade de Granger. Depois da 

discussão dos resultados obtidos, indicam-se na última secção as principais conclusões 

e algumas pistas para investigações futuras.  

 

2. Revisão de literatura 

A presente revisão de literatura irá analisar os estudos sobre o impacto das 

variações do preço do petróleo nas variáveis macroeconómicas e no mercado 

accionista, impactos que se encontram relacionados. Quanto ao primeiro grupo de 

estudos, que são mais abundantes, não serão incluídos na investigação empírica das 

secções seguintes. Relativamente ao estudo do impacto no mercado accionista, onde a 

investigação é mais escassa, em particular na análise do efeito por sectores de 

actividade, serão identificadas e sumariadas as quatro questões centrais de 

investigação, os resultados obtidos, e os resultados esperados. 

 

2.1. Relação entre preço do petróleo e as variáveis macroeconómicas 

As variações do preço da energia, e em particular as do preço do petróleo, têm 

efeitos sobre a produção, o investimento das empresas e o consumo das famílias e por 

consequência influenciam a economia e o emprego.  

 Centrando-se esta análise nos efeitos do preço do petróleo nas cotações dos 

diferentes sectores de actividade e no comportamento real dos mesmos, não pode ser 

dissociado das alterações macroeconómicas. Os principais impactos macroeconómicos 

das variações do preço do petróleo ocorrem sobre o nível ou crescimento do produto 

interno bruto (PIB), o índice de produção industrial (IPI), o emprego, a inflação, a 

massa monetária, a taxa de juro e a taxa de câmbio. 
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De entre os efeitos económicos destacam-se ainda os enunciados por Kilian 

(2007) sobre as despesas de consumo (relacionado com as elasticidades procura preço 

e as modificações nos padrões de despesa) e sobre o investimento fortemente 

dependente dos custos energéticos.  

    Um autor de referência sobre o impacto do preço do petróleo nas variáveis 

macroeconómicas é Hamilton
13

 cujo trabalho seminal (1983- Oil and the 

macroeconomy since World War II) se encontra na base de investigações posteriores. 

A maior parte do trabalho empírico realizado sobre este tema baseia-se em dados para 

os EUA.  

Vários estudos têm concluído que os choques do preço do petróleo possuem 

efeitos significativos na actividade económica global. Hamilton (1983) concluí que os 

choques petrolíferos têm um impacto negativo na economia e são seguidos nos EUA 

de recessões económicas. Os resultados de Mork (1989) corroboram esta conclusão. 

Mais recentemente Hamilton revisita os seus trabalhos anteriores e argumenta que o 

aumento do preço do petróleo foi uma das principais causas da recessão nos EUA com 

início nos finais de 2007 (Hamilton 2009:1).  

Numa recente e exaustiva análise dos episódios dos choques petrolíferos, 

Hamilton (2011) discute os efeitos destes sobre a procura e sobre a oferta. A procura 

por produtos derivados do petróleo exibe no curto prazo uma baixa elasticidade e 

portanto a subida do preço do petróleo tem como efeito um decréscimo na procura de 

outros bens. Uma análise mais detalhada revela que esse impacto é diferenciado por 

sectores (Kilian 2008a). A presente investigação estuda, numa outra perspectiva, 

alguns desses sectores
14

; Kilian concluiu pela existência de uma redução da procura 

dos bens de consumo não essenciais, mas no sector da saúde essa redução é menor 

porque as despesas de saúde são cobertas na sua maioria por seguros e porque a saúde 

é considerada uma necessidade prioritária.  No sector alimentar a redução dá-se ao 

nível da restauração e na substituição dos bens mais caros por bens substitutos e mais 

acessíveis.  Também ocorre uma redução na procura no mercado de transportes, no 

mercado imobiliário e no sector de educação e lazer.  

                                                        
13

 James D. Hamilton publica desde os anos 80 inúmeros trabalhos referentes ao impacto do petróleo nas 

variáveis macroeconómicas. São exemplos destes Hamilton (1983, 2003 e 2004) e mais recentemente 

(2009 e 2011).  
14  Kilian (2008

a
) estudou os sectores de actividade nos EUA com base no PIB, o índice de preços, o 

mercado accionista e o balança de pagamentos.  
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Já no que concerne aos efeitos sobre a oferta e como o petróleo desempenha um 

papel crucial nos consumos energéticos, a produtividade global é claramente afectada 

pelos preços deste produto, não sendo de estranhar que apenas uma das onze recessões 

do pós guerra nos EUA não tenha estado associada a uma subida do preço do petróleo. 

Hamilton (2011: 26) “All but one of the 11 postwar recessions were associated with an 

increase in the price of oil, the single exception being the recession of 1960”. 

Nas análises empíricas as variáveis macroeconómicas testadas como sofrendo 

influência das variações no preço do petróleo são principalmente o PIB, a taxa de 

desemprego, o  nível geral de preços e a massa monetária. Para os EUA, o PIB é 

negativamente afectado pelo preço do petróleo e o aumento do preço do petróleo é 

muito mais importante para prever o PIB do que a sua diminuição (Hamilton 1983 e  

2003). 

Gisser e Goodwin (1986) também para os EUA analisaram a importância do 

preço do petróleo sobre as variáveis macroeconómicas, tendo registado impactos 

frequentemente superiores aos das políticas monetária e orçamental, concluindo ainda 

que contribui para a subida de inflação.  

A literatura discute ainda se os efeitos recessivos do aumento do preço do 

petróleo são resultado directo ou, pelo contrário, resultado indirecto na sequência de 

políticas monetárias contraccionistas de combate à inflação (Hamilton e Herrera 2004). 

Seguindo Hamilton (2003), mas adoptando diferentes variáveis e especificação 

do modelo, Kilian (2008) analisa os países do G7 quanto à homogeneidade de reacção 

do PIB, preços, salários, taxa de juro de curto-prazo e taxa de câmbio à subida do preço 

do petróleo concluindo que os países europeus pertencentes ao G7 são mais 

homogéneos nas suas reacções do que os países do G7 no seu conjunto. Testou 

também a hipótese de diferenças nos efeitos do preço do petróleo entre países 

produtores e não produtores, concluindo pela existência de alguma homogeneidade 

dentro de cada um dos dois grupos.  

Os resultados obtidos por Cunado et al. (2003) mostram que, em relação ao 

choque petrolífero de 1999, na maior parte dos países europeus o efeito sobre a 

actividade económica foi apenas de curto prazo. A associação do preço do petróleo à 

taxa de inflação é ainda alvo de debate, sobretudo em relação às causas, podendo a taxa 

de câmbio adoptada para avaliar os preços do petróleo influenciar os resultados 
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obtidos. Por exemplo, um estudo para o mercado norte-americano de 1955 a 2000 

revela que o efeito do preço do petróleo sobre a inflação perdeu importância depois do 

ano de 1981 e as razões testadas para esse facto, todas elas inconclusivas, foram a 

variação da intensidade energética da produção, a desregulamentação do sector da 

produção e consumo de energia e a política monetária (Hooker 2002). Kilian e Barsky 

(2004) testaram a influência dos choques petrolíferos na inflação norte americana e 

concluíram que esses choques não são suficientes para explicar a estagflação 

(estagnação e inflação em simultâneo) real do PIB. Assim, os aumentos do preço do 

petróleo não têm um papel tão relevante quanto era julgado na explicação da subida 

geral dos preços. 

Cunado et al. (2003) estudam ainda a assimetria dos efeitos do preço do 

petróleo na actividade económica em vários países europeus e concluíram que existe 

assimetria porque, quando o preço do petróleo aumenta tem um impacto negativo na 

taxa de crescimento do índice de preços industrial (IPI) mas quando o preço do 

petróleo diminui o contrário já não se verifica.  

Akram (2009)  estudou a relação entre o preço das matérias-primas, a taxa de 

juro e o câmbio do dólar
15

. Concluindo que o preço das matérias-primas aumenta 

quando a  taxa de juro diminui e quando o valor do dólar deprecia.  Este resultado 

diverge do obtido por Park e Ratti (2008) em que um aumento do preço real do 

petróleo está associado positivamente à taxa de juro de curto prazo. 

 

2.2. Relação entre preço o petróleo e o mercado accionista 

Porque os mercados financeiros desempenham um papel essencial no 

actividade económica e que por sua vez é afectada pelos choques do petróleo justifica-

se uma investigação dos efeitos do preço do petróleo no retorno dos mercados 

accionistas. É este o tema nuclear da presente dissertação. 

Até à data são poucos os estudos dedicados a estes efeitos. No entanto, dada a 

importância para os investidores particulares e institucionais, diversos investigadores 

têm procurado aprofundar o conhecimento neste domínio.  

                                                        
15 Na aplicação do modelo o autor considerou quatro índices de matérias-primas referentes: ao preço do 

petróleo, um índice agregado de produtos alimentares, metais e matérias-primas industriais.  
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Num estudo pioneiro sobre o impacto do preço do petróleo sobre o mercado 

accionista, Chen et al. (1986) não encontraram qualquer relação entre ambos. Contudo 

em estudos posteriores, Jones e Kaul (1996) encontraram evidência de uma relação 

negativa. Os resultados deste estudo são contudo inconclusivos, porque através da 

utilização dos testes de Granger
16

 os autores  identificam comportamentos similares 

nos diferentes países analisados. Enquanto que nos EUA e no Canadá apresentavam 

uma relação significativa entre as variáveis em estudo, no Japão e Reino Unido os 

resultados foram inconclusivos.  

Sadorsky (1999) através da aplicação de um modelo auto-regressivo, concluiu 

que o choque positivo nos preços do petróleo faz com que  o retorno no mercado 

accionista diminua, porém choques negativos no mercado accionista vão ter um 

impacto positivo nas taxas de juro e na produção industrial. Concluiu ainda pela 

existência de efeito assimétricos na economia, visto que o preço do petróleo e a 

respectiva volatilidade têm impacto de diferente dimensão na actividade económica. 

Esta relação negativa entre o preço do petróleo e o mercado accionista já não 

recebe suporte nos resultados de Huang et al. (1996) que concluíram pela ausência de 

correlação entre as alterações dos preços dos futuros do petróleo e o mercado 

accionista norte americano (índice S&P 500). 

Como referido, poucas são as investigações que dão atenção ao impacto do 

preço do petróleo nos sectores industriais. Nandha e Faff (2008) estudaram essas 

relações no curto prazo para 35 indústrias em termos mundiais e concluíram que um 

aumento do preço do petróleo tem impacto negativo no retorno das acções de todos os 

sectores com excepção o sector mineiro, do petróleo e do gás. Quanto à assimetria, os 

resultados demonstraram que o aumento ou a diminuição do preço do petróleo tem um 

impacto simétrico nos mercados accionistas contrariando resultados de outros autores. 

Arouri e Nguyen (2010) estudaram doze sectores industriais europeus e concluíram 

que um aumento do preço do petróleo afecta de forma negativa o retorno dos sectores 

alimentar, da saúde e da tecnologia, e de forma positiva os sectores financeiro, 

industrial, de materiais básicos e serviços de consumo. Como seria expectável também  

os sectores do petróleo e do gás são afectados positivamente. Concluíram ainda, 

através da aplicação do teste de Granger, a existência de causalidade entre o preço do 

                                                        
16

 Testes também aplicados na presente investigação no ponto 3.6. 
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petróleo e o retorno dos sectores para dez do conjunto de doze sectores investigados, 

assim como oito sectores e o índice geral ajudam a prever as variações do preço do 

petróleo. Mussa (2000) que sugere que os choques do preço do petróleo têm um efeito 

negativo sobre a produção e sobre os lucros das empresas onde o petróleo é um factor 

produtivo importante.  

Sadorsky (2001) estimou o retorno das acções dos sectores do petróleo e do gás 

no Canadá através do modelo multifactor market, que permite relacionar os retornos 

com os vários factores de risco a que as acções de uma empresa estão expostas, 

concluindo que o retorno das acções dos sectores do petróleo e do gás são sensíveis a 

determinados factores de risco tais como o mercado, o preço do petróleo, a taxa de juro 

sem risco e a taxa de câmbio. Obtém evidencia empírica de que aumento do preço do 

petróleo tem um efeito positivo no retorno destas acções, enquanto que um aumento na 

taxa de câmbio e na taxa de juro sem risco  terá um efeito negativo. El-Sharif et al. 

(2005) efectuaram um estudo similar para o Reino Unido e chegaram a conclusão 

idêntica à de Sadorsky (2001) para o Canadá. 

Cong et al. (2008) investigando o efeito dos choques do preço do petróleo no 

mercado accionista chinês, concluíram que não é estatisticamente significativo o 

impacto nos retornos do mercado acionista chinês global, mas apenas no retorno das 

acções dos sector da indústria transformadora e de algumas empresas petrolíferas. Um 

aumento da volatilidade dos preços do petróleo não afecta a maioria dos retornos das 

acções mas poderá aumentar a especulação no sector mineiro e do petróleo o que eleva 

o retorno das acções destas acções.  

Papapetrou (2001) ao analisar o mercado acionista grego concluiu que um 

choque positivo no preço do petróleo diminui o retorno desse mesmo mercado. 

Kilian e Park (2007) desenvolveram uma metodologia inovadora para perceber 

a resposta do mercado acionista aos aumentos do preço do petróleo. Distinguiram os 

aumentos do preço do petróleo causados por choques de procura dos causados por 

choques de oferta no mercado do petróleo. O estudo foi aplicado para os EUA e obteve 

como resultados que a reacção do mercado depende das causas das alterações do preço 

do petróleo. Alterações na produção de crude são menos importantes para a 

compreensão das alterações no preço das acções do que os choques da procura 

agregada de matérias-primas ou choques da procura do petróleo que reflectem os 
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receios de escassez futura na oferta de petróleo. Se o choque resultou do lado da 

procura e devido ao receio de escassez na oferta futura o retorno do mercado accionista 

diminui. Por outro lado, se ocorrer um aumento da procura por matérias-primas 

industriais o retorno do mercado acionista sobe assim como o preço do petróleo.  

Finalmente se houver um choque da oferta do petróleo (caso OPEP) não ocorrem 

efeitos significativos sobre o retorno do mercado americano.  

Foram também efectuadas analises para explicar o efeito do preço do petróleo 

no mercado accionista por países. Apergis e Miller (2009) estudaram oito economias 

desenvolvidas de 1981 a 2007 utilizando um vector auto regressivo (VAR) para 

decompor as variações do preço do petróleo em três componentes: choques na oferta, 

choques globais da procura agregada e choques globais na procura do petróleo.  Os 

resultados são relativamente inconclusivos pois o retorno do mercado accionista não é 

significativamente afectado pelos choques do mercado do petróleo, podendo contudo 

ser afectado por outras variáveis tais como as taxas de juro, taxas de câmbio e os 

índices de consumos, fenómenos que não foram incorporados no estudo.  

Miller e Ratti (2009) analisaram a relação de longo prazo entre o preço mundial 

do petróleo e o mercado bolsista de seis países da OCDE entre 1971 e 2008. Para tal 

utilizaram o cointegrated vector error correction model com variáveis 

macroeconómicas adicionais de forma a captar algumas influências de curto prazo. 

Assim, para o período global do estudo concluíram que no longo prazo o mercado 

accionista acompanhava a tendência do petróleo. No entanto, ao aplicar o modelo a 

subperíodos de 10 anos, mostra-se que as duas variáveis em causa (mercado accionista 

e petróleo) variam em sentidos opostos. Entre Setembro de 1999 até Maio de 2008 os 

resultados sugerem que os mercados bolsistas não responderam aos preços do petróleo 

da maneira esperada.  

Park e Ratti (2008) fizeram uma análise VAR multivariável para os EUA e 12 

países Europeus entre 1986 e 2005, quer para os choques no preço do petróleo quer 

para a sua volatilidade tendo concluído que o aumento do preço do petróleo tem um 

efeito positivo nos mercados accionistas dos países exportadores de petróleo, como por 

exemplo a Noruega, enquanto nos países importadores o impacto é negativo. Em 

relação à volatilidade do preço, o seu aumento diminui significativamente o retorno do 

mercado accionista na maioria dos países europeus, mas não nos EUA. Enquanto 

existe alguma evidência empírica de efeitos assimétricos positivos e negativos nos 
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retornos do mercado accionista dos choques do preço do petróleo dos EUA e da 

Noruega, existe pouca evidência de efeitos assimétricos para os países Europeus 

importadores de petróleo.  

Chiou e Lee (2009) estudaram somente os efeitos assimétricos do preço do 

petróleo no mercado acionista utilizando como amostra o índice S&P500 de 1992 a 

2006 e mostraram que grandes flutuações no preço do petróleo causam efeitos 

assimétricos, assim como um impacto negativo no retorno do índice. No entanto, 

quando as flutuações são menores o contrário já não ocorre. 

Alternativamente, Chen (2009) questionou se o aumento do preço do petróleo 

move o mercado acionista para uma tendência bear. Para tal utilizou o índice S&P500 

de 1957 a 2009, tendo encontrado forte evidência que um aumento do preço do 

petróleo aumenta a probabilidade do mercado passar de bull (mercado optimista) para 

bear (mercado pessimista).  

No Quadro 1 apresentam-se, de forma sumária, os resultados obtidos nos 

estudos realizados pelos vários autores citado na nesta revisão de literatura. Para o 

preenchimento do quadro foram selecionados os autores cujas questões se assemelham 

às quatro questões que orientam esta investigação. Analisados os resultados obtidos 

por esses estudos, foi criada a coluna de “resultados esperados”, ou seja, resultados que 

se prevêem obter com o corrente ensaio. É assim esperado que as variações do preço 

do petróleo tenham impacto no retorno do índice em geral e índices sectoriais, assim 

como se atende à existência de efeitos assimétricos e de causalidade entre as variações 

do preço do petróleo e o retorno dos sectores. 
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3. Análise Empírica 

Para estudar o impacto das variações do preço petróleo nos retornos sectoriais 

do mercado bolsista será utilizado o modelo de preços de dois factores: mercado e 

petróleo (two factor “market and oil” pricing model, ponto 3.4.). Este modelo de 

preços de mercado é um modelo usual na literatura financeira e já foi aplicado por 

vários autores tais como Chen et al. (1986), Jones e Kaul (1996), Sadorsky (2001), El-

Quadro 1

Quadro resumo da revisão de literatura- Principais questões de investigação e resultados esperados.

Questão de Investigação: (1) As variações do preço do petróleo têm impacto no retorno do mercado accionista?

Resultado Período Resultado 

Obtidos em análise Esperado

Chen et al. (1986) Não EUA 1953-1983

Huang et al. (1996) Não EUA 1979-1990

Jones e Kaul (1996) Sim EUA, Canadá, UK e Japão 1947-1991

Sadorsky (1999) Sim EUA 1947-1996 Sim 

Papapetrou (2001) Sim Grécia 1898-1996 (ponto 4.2)

Kilian e Park (2007) Sim EUA 1973-2006

Cong et al. (2008) Não China 1996-2007

Park e Ratti (2008) Sim EUA e 12 países Europeus 1986-2005

Miller e Ratti (2009) Sim 6 países da OCDE 1971-2008

Questão de Investigação: (2) As variações do preço do petróleo têm impacto no retorno dos sectores?

Resultado Período Resultado 

Obtidos em análise Esperado

Nandha e Faff (2008) Sim Indíce Global 1983-2005

Kilian (2008a) Sim EUA 1970-2006

Arouri e Nguyen (2010) Sim Europa 1998-2008 (ponto 4.3)

Questão de Investigação: (3) Quando existem efeitos estes são assimétricos?

Resultado Período Resultado 

Obtidos em análise Esperado

Sadorsky (1999) Sim a) EUA 1947-1996

Cunado et al. (2003) Sim a) Europa 1960-1999

Nandha e Faff (2008) Não b) Indíce Global 1983-2005 Sim

Cong et al. (2008) Não a) China 1996-2007 (ponto 4.4)

Park e Ratti (2008) Sim EUA e Noruega a) EUA e 12 países Europeus 1986-2005

Chiou e Lee (2009) Sim para grandes váriações a) EUA 1992-2006

Arouri e Nguyen (2010) Sim  b) Europa 1998-2008

Questão de Investigação: (4) Existe Causalidade de Granger?

Resultado Período Resultado 

Obtidos em análise Esperado

Jones e Kaul (1996) Sim nos EUA e Canadá  a) EUA, Canadá, UK e Japão 1947-1991 Sim

Arouri e Nguyen (2010) Sim  b) Europa 1998-2008  (ponto 4.5)

Nota: O Quadro acima sumariza os resultados obtidos pelos autores citados na presente revisão de literatura. Com base   

nestes resultados são indicados os resultados esperados na presente investigação (última coluna).
                  a)Corresponde à análise por países
                  b)Corresponde à análise por sectores

Fonte: Quadro construído pela Autora com base nos artigos citados.

País

Autor País

Autor País

Sim 

Autor País

Autor
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Sharif et al. (2005), Nandha e Faff (2008) e Arouri e Nguyen (2010). A presente 

investigação segue como principal referência metodológica Arouri e Nguyen (2010)
17

. 

  Antes da aplicação do modelo de dois factores (ponto 3.4.) nesta secção serão 

apresentadas a base de dados e a selecção da amostra (ponto 3.1.), efectuada uma 

análise preliminar das variáveis em estudo (ponto 3.2.) e aplicado o modelo de 

mercado para cada sector (ponto 3.3.).  

A investigação dos eventuais efeitos assimétricos das variações do preço do 

petróleo sobre os retornos sectoriais (ponto 3.5.) e os testes de causalidade de Granger 

(ponto 3.6.) completam a análise empírica. 

 

3.1. Dados e Selecção da Amostra 

A fonte estatística que suporta a análise empírica é o DataStream Advance 4.0.- 

Thomson Reuters
18

. Para representar o mercado accionista o índice usado é o Standard 

& Poor’s 500 (S&P 500), criado em 1957. O S&P 500 é um benchmark de referência 

para os Estados Unidos da América (EUA) e é constituído pelas maiores 500 empresas 

americanas em cada uma das dez indústrias mais importantes, ou seja, cada índice 

sectorial representa uma carteira ponderada constituída pelas maiores empresas 

americanas de cada sector.  

Os índices sectoriais são índices de performance que resultam de agrupamento, 

por sector de actividade, das acções incluídas em cada índice geral, adoptando, para 

este propósito, a Global Industry Classification Standard (GICS
®
). que é um sistema 

de classificação global desenvolvido pela Morgan Stanley Capital International 

(MSCI) e pela  Standard & Poor's (S&P). A GICS
®
 é uma classificação detalhada para 

a análise sectorial que usa quatro níveis de agregação, correspondendo o mais elevado 

a 10 sectores, que é o utilizado na presente investigação
19

.  Os  10 sectores objecto de 

análise nos próximos pontos são: o Consumo Discricionário, o Consumo Básico, a 

                                                        
17 O programa de estatística utilizado é o EViews 7. 
18 http://thomsonreuters.com/content/financial/pdf/i_and_a/datastream_advance.pdf 
19 São abrangidos 10 sectores a um nível de agregação elevado, que por sua vez pode ser decomposto 

em 3 níveis com maior desagregação, o que dá origem a 24, 68 e 154 subsectores, respectivamente. 
(GICS

®
 2011). 

http://en.wikipedia.org/wiki/Morgan_Stanley_Capital_International
http://en.wikipedia.org/wiki/MSCI
http://en.wikipedia.org/wiki/Standard_%26_Poor%27s
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Energia, o Financeiro, a Saúde, a Indústria, o Tecnológico, os Materiais, as 

Telecomunicações e as Utilities
20

. 

O West Texas Intermediate Cushing (WTI) é um dos maiores benchmarks de 

petróleo internacionais e que serve de referência para os EUA. As cotações e preços 

são todos expressos na mesma moeda, o Euro, tendo sido utilizada a taxa de câmbio 

euro/dólar diária do DataStream Advance 4.0.  

A amostra em estudo abrange o período de 1 de Janeiro de 2000 a 31 de Março 

de 2011 (dados semanais) num total de 586 observações. A escolha deste período 

prende-se com o facto de integrar o período do boom do preço do petróleo iniciado em 

2004 quando a procura do petróleo disparou pelo consumo dos países emergentes e 

inclui ainda a crise financeira de 2007-2008 e o seu comportamento até aos meses 

recentes
21

.  

A opção pela utilização dos dados semanais justifica-se pelo facto de os dados 

diários apresentarem maior volatilidade e portanto o uso de dados semanais permite 

reduzir significativamente os efeitos de heterocedasticidade condicional. Segundo 

Arouri e Nguyen (2010: 4529) os dados semanais, captam melhor que os dados diários 

ou mensais a interacção entre as alterações dos preços petróleo e as acções. Isto deve-

se pelo facto dos dados diários terem muito ruído e os dados mensais terem um lag 

temporal demasiado longo para captar interacções mais fortes.  

 

3.2. Análise Preliminar 

Antes da aplicação directa do modelo de preço de dois factores será efectuada 

uma breve análise preliminar dos dados. Serão analisadas as estatísticas descritivas e as 

correlações entre as variáveis em estudo.  

A análise descritiva das rendibilidades logarítmicas, calculadas como a 

diferença dos logaritmos dos valores de fecho semanais
22

, para o preço do Petróleo 

medido pelo WTI, o índice geral S&P 500, o índice para cada um dos dez sectores e as 

                                                        
20 No Quadro A.2.1. encontra-se a descrição mais detalhada de cada um dos sectores classificados 

segundo a Global Industry Classification Standard (GICS
®
). (GICS

®
 2006). 

21
 Na Introdução (Secção 1) é efectuada uma breve análise histórica.  

22
 Diferença de logaritmos de fecho semanais      (

  

    
)                          
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correlações entre as variáveis sectoriais, o S&P 500 e o WTI são apresentadas no 

Quadro 2. 

As médias mostram que o Petróleo teve, no período, rendibilidades positivas 

(0,0024) ao contrário do mercado bolsista global norte-americano em que são 

negativas (-0,0007). O sector com maior retorno semanal é o da Energia  (0,0022). As 

Telecomunicações (-0,0015) apresentam o pior retorno seguido dos sectores das 

Tecnologias (-0,0011) e do Financeiro (-0,0002). Sendo estes três sectores os únicos 

que apresentam rendibilidades negativas, ou seja no final do período da amostra a 

cotação é inferior à inicial.  Em termos de volatilidade, o Petróleo-WTI é o que 

apresenta valor mais elevado, com um desvio padrão na ordem dos 6% semanais 

seguido pelo sector da Tecnológico (4,9%) e pelo sector Financeiro (4,5%).  

 

 

A assimetria é em geral negativa, eventualmente em resultado da influência por 

valores extremos (outliers). Apenas os coeficientes de assimetria do Petróleo-WTI e 

dos sectores do Consumo Discricionário, Consumo Básico, Energia e Utilities são 

considerados estatisticamente significativos
23

.  

Todas as séries se caracterizam por excesso de curtose em relação à normal (cujo valor 

é 3) o que é frequente em séries financeiras. Assim, pela  análise da curtose e do 

coeficiente de assimetria pode-se afirmar que a série não é normal, o que é confirmado 

                                                        
23

 Aproximadamente valores absolutos iguais ou superiores a 0,286 são significativos a 5%. Utiliza-se o 

desvio-padrão assintótico de  √    . 

Quadro 2

Estatísticas descritivas das rendibilidades logarítmicas do S&P 500, dos sectores e do preço do petróleo.

Valor Valor-p S&P 500 Oil

Petróleo- WTI 0,0024 0,060 -0,708 8,270 726,900 0,000* 0,045 1,000

S&P 500 -0,0007 0,030 -0,010 4,771 76,600 0,000* 1,000 0,045

C. Discricionário 0,0004 0,039 0,225 5,285 132,400 0,000* 0,902 -0,008

C. Básico 0,0006 0,025 0,308 6,182 256,400 0,000* 0,733 -0,080

Energia 0,0022 0,042 -0,432 5,545 176,400 0,000* 0,616 0,490

Financeiro -0,0002 0,045 0,040 6,200 250,200 0,000* 0,853 0,041

Saúde 0,0014 0,028 -0,065 6,040 226,100 0,000* 0,797 -0,081

Indústria 0,0007 0,034 0,024 4,847 83,300 0,000* 0,918 0,024

Tecnológico -0,0011 0,049 -0,025 4,170 33,500 0,000* 0,813 0,062

Materiais 0,0011 0,037 -0,090 5,320 132,200 0,000* 0,817 0,123

Telecomunicações -0,0015 0,040 -0,088 4,929 91,600 0,000* 0,717 0,010

Utilities 0,0002 0,032 -0,419 6,295 282,300 0,000* 0,675 0,043

Correlações
Média

Desvio 

Padrão
Assimetria Curtose

Jarque-Bera

Nota: Este quadro mostra a estatísticas descritivas das séries de rendibilidades logarítmicas.  Nele estão incluídos a média, o 

desvio padrão, a assimetria, a curtose e as correlações. O teste de Jarque-Bera (JB) testa a normalidade da distribuição com 

base na assimetria e no excesso de curtose. A amostra corresponde aos dados semanais do período de 1 de Janeiro de 2000 a 

31 de Março de 2011 (586 observações). A composição dos sectores encontram-se no Quadro A.2.3. 
   *Corresponde à rejeição da hipótese de normalidade a um nível de significância de 1%. 
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pela estatística de Jarque-Bera, que rejeita fortemente a normalidade, sendo o valor-p 

igual a zero. 

As correlações entre o retorno do índice do mercado norte-americano e o 

retorno dos sectores são todas positivas, elevadas e significativas sendo o sector da 

Indústria (0,918) e a do Consumo Discricionário (0,902) os que apresentam valores 

mais elevados. Já as correlações do Petróleo com os retornos do sectores são mais 

baixas sendo as únicas correlações significativas
24

 as dos sectores da Energia (0,490) e 

dos Materiais (0,123). O sector da Energia (0,490) como seria esperado é o sector com 

maior correlação com o Petróleo. Para todos os outros sectores excepto o da Energia e 

Materiais, pode-se considerar a não existência de correlação. Estes resultados 

convergem parcialmente com os anteriormente obtidos por Arouri e Nguyen (2010) 

que usando os dados para a Europa de 1998 a 2008, concluem pela existência de uma 

forte correlação positiva do Petróleo com o sector do Oil and Gas e do sector de Basic 

Materials.  

A análise descritiva é contudo insuficiente enquanto esclarecedora da relação 

existente entre o preço do petróleo e o mercado accionista, pelo que esta será 

aprofundada no ponto 3.4 através do modelo de preços de dois factores. 

 

3.3. O Modelo de mercado (Modelo1) 

Antes da aplicação do modelo de preços de dois factores será aplicado o 

modelo de mercado para cada sector, o que permitirá analisar a relação existente entre 

o índice geral e os sectores.   

O Modelo 1, modelo de mercado pode ser escrito da seguinte forma: 

(1.1)     =              ,        →          , 

(1.2)     
            

        
      

 

onde     é o retorno semanal do sector i no período t; a corresponde ao termo 

independente; c corresponde ao coeficiente do retorno semanal do índice S&P 500; 

     corresponde ao retorno semanal do índice S&P 500, representativo do mercado 

                                                        
24 Aproximadamente valores absolutos iguais ou superiores a 0,082 são significativos a 5%. Utiliza-se o 

desvio-padrão assintótico de  
 

√ 
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accionista norte-americano;     corresponde à variável erro do modelo que segue um 

GARCH (1,1)
25

. A equação 1.1. corresponde à média e a equação 1.2. corresponde 

à equação da variância condicional.  

O Modelo 1 foi estimado pelo Eviews, procedimento ARCH, assumindo 

alternadamente a distribuição normal e a distribuição t de Student dos erros. Como foi 

constatado através do teste de normalidade Jarque-Bera que a maioria das séries rejeita 

a normalidade (Quadro 2, ponto 3.1), os resultados dos modelos e os testes de 

assimétria serem analisados através de duas distribuições: a normal e a t de Student. A t 

de Student que se aplica a amostras que não seguem a normalidade, permite captar 

melhor o excesso de curtose do que a distribuição normal. 

O Quadro 3 mostra os resultados da estimação da equação do Modelo 1. De 

acordo com o Capital Asset Pricing Model (CAPM) todos os betas (coeficientes de 

mercado) são estatisticamente significativos a um nível de significância de 1% 

(coeficientes c), tal como era expectável. Sendo assim, pode-se afirmar que o índice 

explica as variações dos sectores. Um beta superior a 1 significa que o sector tem risco 

superior à média do risco de mercado, o que é o caso dos sectores do Consumo  

Discricionário, Indústria, Tecnológico e Materiais.  

Os R-squareds oscilam entre 0,379 para o sector Energia e 0,812 para o sector 

do Consumo Discricionário. Curiosamente a variável Energia é a mais difícil de ser 

explicada (0,379), o que poderá ter a ver com o facto do comportamento deste sector 

ser explicado por outras variáveis, como o preço do petróleo.
26

  

Os modelos GARCH para a variância condicional satisfazem as condições de 

estacionaridade
27

, com excepção do sector Financeiro cuja a estimação aponta para um 

IGARCH. 

O teste de Jarque-Bera apresenta valores mais baixos no Quadro 3 do que no 

Quadro 2, mas a hipótese de normalidade ainda é rejeitada a 5%. Os sectores da 

Energia e Materiais não rejeitam a normalidade a um nível de significância de 1%. O 

teste de Ljung-Box analisa a existência de auto-correlação até a ordem 8 nos resíduos 

standardizados. Sendo a hipótese nula a hipótese de não existência de auto-correlação 

os resultados não rejeitam a ausência de auto-correlação.  Através do teste ARCH-LM 

                                                        
25

 Em geral o modelo para a variância (   
 ) será um GARCH (p,q), mas na prática o GARCH (1,1) 

revela-se suficiente na maior parte das vezes, razão porque foi escolhido. 
26 Este aspecto será analisado no ponto 3.4. 
27

  Condição de estacionaridade:   +  < 1 
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que testa a existência de heterocedasticidade condicional até à ordem 8 não se rejeita 

Hipótese Nula, podendo concluir-se que os modelos estimados corrigem a 

heterocedasticidade em todos os sectores. E, portanto, o modelo usado é 

suficientemente flexível para captar a dinâmica dos retornos sectoriais.  

Em suma, os resultados do Modelo 1 (Quadro 3) mostram que o índice S&P 

500 explica as variações dos sectores, sendo todos os coeficientes de mercado 

estatisticamente significativos e apresentando os sectores Tecnológico e do Consumo 

Discricionário  o maior nível de risco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4. Modelo de 

preços de dois factores: Mercado 
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e Petróleo (Modelo2)  

Neste ponto irá ser estudado o modelo de dois factores numa perspectiva 

sectorial, seguindo as recomendações de Faff e Brailsford (2000) que aplicaram vários 

testes para verificar o modelo de preço de dois factores (mercado e petróleo) e 

concluíram que o modelo se revela mais adequado quando se estuda o mercado 

accionista numa perspectiva sectorial.  

Assumindo que os retornos sectoriais são influenciados pelo mercado em geral 

e pelas alterações do preço do petróleo foi estimado o modelo de preços de dois 

factores: mercado e petróleo. Para tal foi introduzida uma nova variável representando 

a variação inesperada do preço do petróleo, no modelo de mercado (Modelo 1 estudado 

no ponto 3.3). Este Modelo 2 permite captar a sensibilidade das rendibilidades 

sectoriais às variações do preço do petróleo, sendo representado por:      

(2.1)     =          
              ,        →          ,    

(2.2)     
            

        
       

onde      
  é calculada como a diferença entre a variação do preço observado e a 

variação de preço esperado (      
  . As restantes variáveis têm o mesmo significado 

que o Modelo 1. A equação 2.1. corresponde à média e a equação 2.2. corresponde à 

equação da variância condicional. 

A variação de preço observado é dada por:          (
   

     
) . A variação 

inesperada do preço do petróleo é constituída pelos resíduos da regressão:        
 = 

   ∑   
 
                 .  

 Portanto o impacto de anteriores mudanças no preço do petróleo nos retornos 

do mercado accionista  está incluído na equação do Modelo 2 através da variação 

inesperada
28

 do preço do petróleo. Utilizaram-se três desfasamentos temporais (k=3) na 

regressão da variação esperada porque observando o correlograma  dos retornos do 

preço do petróleo
29

 as três primeiras correlações aparecem significativas, o que 

justifica utilizar um AR(3). Assim, é utilizado o preço do petróleo das 3 semanas 

anteriores para prever o preço do petróleo em t.  

                                                        
28 A variável       

  é utilizada em Nandha e Faff (2008) e Arouri e Nguyen (2010). 
29 Quadro A.2.2. em anexo. 
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No Quadro 4 mostra os resultados da estimação da equação do Modelo 2, o 

modelo de preços de dois factores,  o índice geral do mercado e ao índice do preço do 

petróleo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A nova variável introduzida no modelo designada por variação inesperada no 

preço do petróleo (     
 , coeficientes b) é estatisticamente significativa nos sectores do 

Consumo Discricionário, do Consumo Básico, Energia, Saúde, Materiais e 
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Telecomunicações; somente nestes sectores os retornos inesperados do preço do 

petróleo têm impacto. Destes sectores a Energia e Materiais apresentam, 

contrariamente aos restantes sectores, 3 coeficientes positivos (0,032; 0,068) o que 

sugere que os sectores se movem na mesma direcção do preço do petróleo, estes 

resultados são consistentes com os resultados de investigações efectuadas por Sadorsky 

(2001), El-Sharif et. al (2005) e Nandha e Faff (2008). Os sectores do Consumo 

Básico, da Saúde, e das Telecomunicações variam de forma inversa, com o preço do 

petróleo (-0,045; -0,059; -0,033). Estes resultados são coincidentes com os obtidos por 

Arouri e Nguyen (2010), com excepção do sector das Telecomunicações e Consumo 

Básico (Personal and Household Goods)
30

, sectores para os quais aqueles autores não 

encontraram qualquer significância estatística. Os resultados aqui obtidos são 

consistentes com Mussa (2000) que sugere que os choques do preço do petróleo têm 

um efeito negativo sobre a produção e sobre os lucros das empresas onde o petróleo é 

utilizado como factor produtivo, o que implica maiores custos de produção e de 

transporte e por consequência efeitos sobre vários sectores nomeadamente os do 

Consumo Básico. Na variável índice de mercado (coeficientes c) os valores mantém-se 

aproximadamente os mesmos em relação ao quadro anterior (Quadro 3), todos os betas 

são estatisticamente significativos a um nível de significância de 1%. 

Os R-squareds oscilam entre  0,46 e 0,84 (Quadro 4), valores superiores aos 

obtidos para o Modelo 1 (Quadro 3) o que reflete a superioridade do segundo modelo.  

A variável Energia com um R-squared de 59,4% é melhor explicada neste modelo do 

que no anterior em que apresentava o valor mais baixo de (37,9%). 

Comparando os dois modelos através do critério de Schwarz confirma-se que as 

variações do petróleo têm influência sobre estes seis sectores, sendo os valores mais 

negativos no Modelo 2 do que o Modelo 1. Verifica-se assim que o Modelo 2 é mais 

ajustado do que o Modelo 1. 

                                                        
30

 O sistema de  classificação dos sectores é diferente da Europa para os EUA. Na Europa é utilizado 

como sistema de classificação o Industry Classification Benchmark (ICB) que é um sistema de 

classificação global da FTSE (Financial Times Stock Exchange), enquanto nos EUA é utilizado o Global 

Industry Classification Standard (GICS®). A ICB na Europa é uma estrutura detalhada para a análise do 

sector e da indústria como é a GICS para os EUA, no entanto as designações dos sectores diferem um 

pouco de sector para sector, como por exemplo: nos EUA o sector designado por  Consumer Staples 

(Consumo Básico), na Europa esse sector está dividido em dois que correspondem ao sector  Food and 

Beverages  (Alimentação e Bebidas) e o sector Personal and Household Goods (Bens pessoais e para o 

lar).  

http://www.investorwords.com/9714/Financial_Times.html
http://www.investorwords.com/4733/stock_exchange.html
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A hipótese de normalidade continua a ser rejeitada excepto para o sector de 

Materiais que a não rejeita a um nível de significância de 1% e o sector da Energia que 

a não rejeita. Para a estacionaridade, auto-correlação nos resíduos standardizados e 

heterocedasticidade os valores são semelhantes aos do anterior Modelo 1, e as 

conclusões idênticas.   

Em suma, constata-se através do modelo de dois factores (Modelo 2) que existe 

uma relação significativa entre as variações do preço do petróleo e as cotações de 

alguns sectores e que o grau e sentido desse relacionamento é diferente de sector para 

sector. Os sectores que apresentam maior associação positiva são o da Energia e o dos 

Materiais e maior associação negativa são o da Saúde, Consumo Básico, 

Telecomunicações e Consumo Discricionário. 

 

3.5. Efeitos assimétricos 

São vários os estudos sobre a existência de efeitos assimétricos das  variações 

do preço do petróleo na actividade económica, Mork (1989), Sadorsky (1999), Cunado 

et al. (2003) e Hamilton (2003), concluíram pela existência de efeitos assimétricos na 

economia: os aumentos do preço do petróleo tendem a ter impactos maiores nas 

variáveis macroeconómicas do os impactos da descida do preço do petróleo. 

Para analisar os efeitos assimétricos das variações do preço do petróleo sobre os 

retornos sectoriais do mercado americano foi estimado o seguinte modelo: 

(3.1)     =             
                 

             ,        →          , 

(3.2)     
            

        
       

onde    é uma variável dummy que toma o valor de 1 se o valor inesperado das 

variações do preço do petróleo for positivo e 0 se for negativo. Os coeficientes b
+
 e b

-
 

são respectivamente os coeficientes do modelo das situações inesperadas de aumento e 

de diminuição no preço do petróleo. As restantes variáveis têm o mesmo significado 

que o Modelo 1 e 2. A equação 3.1. corresponde à média e a equação 3.2. corresponde 

à equação da variância condicional. 

No Quadro 5 são apresentados os resultados da análise dos possíveis efeitos 

assimétricos das variações do preço do petróleo sobre os retornos sectoriais. Verifica-

se que os impactos de subida do preço do petróleo são significativos nos seguintes 



 30 

sectores: Consumo Básico, Energia, Saúde, Indústria, Materiais e Utilities.  O impacto 

da descida de preço é significativo nos mesmos sectores exceptuando o das Utilities, e 

torna-se significativo nas Telecomunicações. Nos restantes sectores não se detecta 

impacto estatisticamente significativo. No sector da Energia existe uma relação directa 

o que significa que quando os preços do petróleo aumentam as rendibilidades do sector 

da Energia também aumentam e quando baixam as rendibilidades do sector também 

diminuem. Nos sectores de Consumo Básico, Saúde e Indústria existe uma relação 

inversa, ou seja, quando a rendibilidade inesperada do petróleo cresce a rendibilidade 

do sector decresce e vice-versa. 

Para se testar a hipótese nula (H02) de insensibilidade e de não assimetria, aos 

aumentos e diminuições do preço do petróleo foi aplicado o teste do Wald de H02: 

        . Se os coeficientes são iguais entre si e assumem o valor zero detecta-se 

insensibilidade. Os resultados levam à rejeição da igualdade e valor nulo nos sectores: 

Consumo Básico, Energia, Saúde, Materiais e Telecomunicações, o que confirma a 

significância dos choques do preço do petróleo como um factor que afecta o retorno 

das acções destes cinco sectores nos EUA, destaque-se que estes cinco sectores são os 

mesmo em que as rendibilidades da mudança inesperada no preço do petróleo tiveram 

impacto no Modelo 2 (ponto 3.4.). Os restantes sectores em que H02 não é rejeitada 

podem considerar-se insensíveis às variações do preço do petróleo. 

Para se testar a assimetria foi a aplicado o teste da hipótese nula dos 

coeficientes em que H01:       . Existem efeitos assimétricos se for rejeitada a 

hipótese nula, ou seja, de igualdade entre os b‟s. Como se pode verificar através da 

análise do Quadro 5 o valor-p exibe valores sempre superiores a 10% para todos os 

sectores, logo não se rejeita H01, portanto não se detectam efeitos assimétricos 

significativos, resultados que são coincidentes com Nandha e Faff (2008). No entanto 

outros autores que estudaram os efeitos assimétricos das variações do preço do 

petróleo sobre os retornos sectoriais concluíram pela existência de assimetria. Por 

exemplo: Arouri e Nguyen (2010) que estudaram um índice europeu. Park e Ratti 

(2008)  estudaram a existência de efeitos assimétricos nos EUA e em 12 países 

europeus e concluíram pela existência de efeitos assimétricos nos EUA e na Noruega, 

já Chiou e Lee (2009) que estudaram somente os EUA verificaram também a 

existência de efeitos assimétricos no mercado accionista americano, mas somente 

quando existem grande flutuações no preço do petróleo.  
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A estacionaridade, normalidade, auto-correlação nos resíduos standardizados e 

heterocedasticidade apresentam valores e conclusões similares aos obtidos nas 

estimações anteriores
31

.  

Os testes efectuados permitem assim concluir que o impacto das variações do 

preço petróleo nas rendibilidade sectoriais podem considerar-se (não se rejeita) 

simétricos em todos os sectores, ou seja, a inexistência de efeitos assimétricos. 

O teste de Wald permitiu verificar a existência de sensibilidade em cinco 

sectores (Consumo Básico, Energia, Saúde, Materiais e Telecomunicações), 

exactamente os mesmos sectores significativos no Modelo 2 (ponto 3.4.) em que as 

rendibilidades da mudança inesperada no preço do petróleo tiveram impacto. 

3.6. Testes de Causalidade de Granger  

                                                        
31 Quadro A.2.3. em anexo. 

Quadro 5

Efeitos assimétricos das variações do preço do petróleo sobre os retornos sectoriais

Coef. Valor-p Coef. Valor-p F stat Valor-p T stat Valor-p

Normal -0,011 0,621 -0,024 0,171 1,720 0,180 0,389 0,698 -5,647

t-Student -0,014 0,472 -0,023 0,164 2,084 0,125 0,272 0,786 -5,653

Normal -0,042 0,012** -0,043 0,000* 18,062 0,000+ 0,035 0,972 -5,807

t-Student -0,035 0,029** -0,055 0,000* 15,618 0,000+ 0,772 0,440 -5,811

Normal 0,284 0,000* 0,349 0,000* 135,818 0,000+ -1,005 0,316 -4,424

t-Student 0,290 0,000* 0,350 0,000* 141,028 0,000+ -0,938 0,349 -4,415

Normal -0,015 0,456 -0,012 0,531 1,001 0,368 -0,089 0,929 -5,488

t-Student -0,011 0,565 -0,015 0,386 1,041 0,354 0,143 0,886 -5,518

Normal -0,051 0,002* -0,056 0,000* 16,183 0,000+ 0,206 0,837 -5,593

t-Student -0,044 0,014** -0,071 0,000* 20,528 0,000+ 0,929 0.354 -5,635

Normal -0,022 0,106 0,010 0,492 1,309 0,271 -1,362 0,174 -5,919

t-Student -0,027 0,059*** 0,011 0,000* 1,783 0,169 -1,598 0,111 -5,920

Normal -0,007 0,811 0,003 0,896 0,030 0,971 -0,231 0,817 -4,780

t-Student -0,010 0,707 -0,002 0,938 0,101 0,904 -0,196 0,845 -4,788

Normal 0,068 0,045** 0,070 0,001* 15,692 0,000+ -0,045 0,964 -5,134

t-Student 0,062 0,009* 0,071 0,000* 15,892 0,000+ -0,254 0,800 -5,133

Normal 0,012 0,646 -0,063 0,003* 4,799 0,009+ 1,835 0,067+++ -4,696

t-Student -0,018 0,510 -0,045 0,029** 3,946 0,020++ 0,657 0,511 -4,735

Normal 0,030 0,095*** -0,001 0,944 1,588 0,205 0,981 0,327 -4,942

t-Student 0,051 0,029** -0,009 0,667 2,526 0,081+++ 1,620 0,106 -4,958

Schwarz

Financeiro

H02: b
+=b-=0 H01: b

+=b-

Saúde

Sectores Distribuição
b+ b-

C. Discrecionário

C. Básico

Energia

Indústria

Tecnológico

Materiais

Telecomunicações

Utilities

Nota: Este quadro mostra os resultados da análise de possíveis efeitos assimétricos das variações do preço do petróleo sobre os retornos 

sectoriais. Assumiu-se uma dummy que toma o valor de 1 se roilu>0, e 0 se roilu< 0. Os coeficientes de b+ e b- correspondem a 

aumento e diminuição do preço do petróleo respectivamente. Os testes do ARCH-LM para a heterocedasticidade condicional,  Ljung-

Box (LB) para a existência de auto-correlação nos resíduos standardizados, ambos de ordem 8 e teste de Jarque-Bera (JB)  que testa a 

normalidade por uma questão de optimização de espaço encontram-se nos anexos, Quadro A.2.3.   

        *Corresponde a significância dos coeficientes a um nível de 1%. 

        **Corresponde a significância dos coeficientes a um nível de 5%. 

        ***Corresponde a significância dos coeficientes a um nível de 10%. 

        +Corresponde à rejeição da hipótese nula a um nível de significância de 1%. 

        ++Corresponde à rejeição da hipótese nula a um nível de significância de 5%. 

        +++Corresponde à rejeição da hipótese nula a um nível de significância de 10%. 
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O teste de Granger permite superar as limitações do uso das correlações, tendo 

como objectivo testar se existe um efeito de causalidade estatística entre as variáveis, 

no sentido em que uma ajuda a prever a outra. 

Para se continuar a analisar a relação existente entre as variações do preço do 

petróleo e as rendibilidade dos sectores procede-se aos testes de causalidade de 

Granger entre a rendibilidade das séries. Por forma a melhor analisar a existência de 

causalidade o teste é implementado com extensão de desfasamento variável e até 10 

desfasamentos (semanas), utilizando-se a significância a 10%. Os resultados 

apresentados no Quadro 6 mostram que as variações do preço do petróleo até 10 

semanas não ajudam a prever as variações dos sectores, excepto no sector das 

Telecomunicações na oitava e décima semana.  

Surpreendentemente, contrariando os efeitos esperados e a maioria dos 

resultados obtidos noutro estudo (Arouri e Nguyen 2010)  na análise das relações do 

preço do petróleo em função dos sectores (S=>P), em alguns casos detecta-se a 

existência de previsão. Nos sectores da Energia e no Financeiro encontra-se uma 

relação significativa a partir do desfasamento 3 e a partir do desfasamento 4 no sector 

dos Materiais. A partir do desfasamento 8 os sectores  do Consumo Discricionário, 

Indústria, Tecnológico e o S&P 500, os sectores ajudam a prever o preço do petróleo. 

Nos sectores do Consumo Básico, Saúde e Utilities não existe qualquer relação de 

causalidade independentemente do desfasamento. Ou seja, em relação ao sector da 

Energia e ao sector Financeiro os resultados obtidos indicam a existência de um 

impacto mais rápido dos movimentos do mercado bolsista sobre os movimentos do 

mercado do petróleo. Os resultados obtidos no sector Financeiro poderá estar 

relacionado por este estar afectado pela crise financeira.  

Jones and Kaul (1996) encontraram para os EUA e para o Canadá causalidade 

entre as alterações do preço do petróleo e o retorno do mercado accionista. Arouri e 

Nguyen (2010) encontraram causalidade entre o preço do petróleo e o retorno de dez 

dos dozes sectores em estudo e o índice geral, assim como oito sectores e o índice geral 

ajudam a prever  as variações do preço do petróleo.  

 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Correla%C3%A7%C3%A3o
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Resumindo 

os testes efectuados 

no presente estudo divergem portanto da 

de algumas análises empíricas anteriores que investigam diferentes amostras (e.g. 

países, níveis de agregação e períodos). A única relação significativa encontrada entre 

o preço do petróleo e o retorno do sectores foi para o sector das Telecomunicações a 

partir do desfasamento 8, sector este em que os resultados são também significantes na 

literatura consultada. Note-se contudo que no período em análise o sector da 

Telecomunicações sofreu modificações profundas. 

 

4. Conclusão 

 

Quadro 6

Testes de Causalidade de Granger

Desfasamentos 1 2 3 4 6 8 10 12

S&P 500

P  => S 0,835 0,961 0,973 0,988 0,693 0,716 0,850 0,488

S  => P 0,608 0,524 0,422 0,306 0,311 0,096 0,061 0,121

C. Discrecionário

P  => S 0,917 0,818 0,919 0,946 0,446 0,453 0,550 0,079

S  => P 0,305 0,585 0,249 0,110 0,160 0,029 0,004 0,016

C. Básico

P  => S 0,840 0,959 0,998 0,984 0,561 0,656 0,747 0,473

S  => P 0,350 0,473 0,564 0,687 0,782 0,365 0,402 0,448

Energia

P  => S 0,299 0,136 0,163 0,315 0,143 0,150 0,241 0,388

S  => P 0,797 0,712 0,044 0,075 0,106 0,003 0,008 0,012

Financeiro

P  => S 0,541 0,355 0,596 0,717 0,612 0,443 0,529 0,001

S  => P 0,548 0,464 0,055 0,004 0,003 0,012 0,005 0,012

Saúde

P  => S 0,500 0,563 0,722 0,852 0,571 0,382 0,256 0,152

S  => P 0,539 0,875 0,794 0,705 0,579 0,223 0,107 0,222

Indústria

P  => S 0,995 0,870 0,959 0,977 0,395 0,444 0,554 0,241

S  => P 0,325 0,560 0,224 0,167 0,146 0,011 0,004 0,010

Tecnológico

P  => S 0,342 0,870 0,959 0,977 0,395 0,444 0,554 0,241

S  => P 0,623 0,560 0,224 0,167 0,146 0,011 0,004 0,010

Materiais

P  => S 0,332 0,611 0,880 0,921 0,315 0,334 0,421 0,164

S  => P 0,610 0,935 0,329 0,087 0,060 0,004 0,002 0,008

Telecomunicações

P  => S 0,840 0,348 0,502 0,613 0,172 0,040 0,066 0,041

S  => P 0,453 0,659 0,702 0,161 0,267 0,251 0,263 0,433

Utilities

P  => S 0,403 0,577 0,670 0,758 0,753 0,688 0,625 0,475

S  => P 0,824 0,733 0,724 0,864 0,552 0,211 0,381 0,368

Nota: No quadro estão representados os valores-p da rejeição da hipótese nula, a um nível de 

significância de 10%, 5% e 1%.  

P  => S  corresponde a hipótese nula de não causalidade da alteração do preço do 

           petróleo nos retornos do mercado acionista por sectores. 

S   => P  corresponde a hipótese nula de não causalidade dos retornos do mercado  

          accionista por sectores nos retornos do preço do petróleo. 
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Inúmeras investigações têm sido feitas sobre a relação entre o preço do petróleo 

e as variáveis macroeconómicas, no entanto ainda são poucos os estudos que se focam 

nesta relação com o mercado bolsista, e estes últimos normalmente são efectuados por 

países ou sobre um sector específico, frequentemente o do petróleo e do gás. A 

presente investigação, acrescenta valor na análise sectorial centrando-se no impacto 

das variações do preço do petróleo no mercado accionista norte-americano em dez 

sectores, no período de 1 de Janeiro de 2000 a 31 de Março de 2011. 

Os resultados, obtidos através do modelo de preço de dois factores (mercado e 

petróleo) sugerem a existência de uma relação entre as variações inesperadas do preço 

do petróleo (incluídas no Modelo 2 através da variável      
 ) em alguns sectores. Os 

sectores da Energia e Materiais são afectados positivamente, sendo o da Energia onde 

o impacto é maior. Os sectores da Saúde, Consumo Básico, Telecomunicações, e 

Consumo Discricionário são afectados negativamente.  

O estudo da assimetria, permite concluir que o aumento e a diminuição do 

preço do petróleo têm efeitos relativamente simétricos no mercado accionista norte-

americano, para todos os sectores. A aplicação do teste de Wald permite rejeitar a 

hipótese nula de insensibilidade às variações do preço do petróleo,  para os seguintes 

sectores do Consumo Básico, Energia, Saúde, Materiais e Telecomunicações, o que 

permite confirmar a significância dos choques do preço do petróleo como um factor 

que afecta o retorno das acções destes sectores.  

Foi aplicado o teste de Causalidade de Granger, tendo como objectivo verificar 

se as variações do preço do petróleo ajudam a prever as rendibilidades dos sectores e 

vice-versa, os resultados obtidos, revelam que ao contrário do que era expectável com 

base na maioria das anteriores investigações (Jones e Kaul 1996 e Arouri e Nguyen 

2010), as variações do preço do petróleo não ajudam a prever as variações dos sectores 

(com excepção das Telecomunicações). A análise da previsibilidade em sentido 

inverso, é detectada num desfasamento temporal menor apenas para dois sectores: o da 

Energia e o Financeiro. O primeiro caso, contrariamente ao segundo converge com o 

resultado encontrado para a Europa de 1998 a 2008 por Aurori e Nguyen (2010). Este 

resultado inesperado obtido para o sector Financeiro poderá estar eventualmente 

relacionado com o facto de nesta dissertação ter sido estudado um período 2000 a 2011 

que inclui a crise financeira de 2007-2008 (Great Recession). 
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Os resultados do presente estudo permitindo contribuir para uma melhor 

compreensão deste mercado é de interesse para os investidores particulares e 

institucionais. Desta forma, será possível antecipar em que sectores as variações do 

preço do petróleo têm impacto (positivo ou negativo) o que, irá permitir uma melhor 

escolha dos activos que compõem os portfólios consoante queiram que estes sejam ou 

não correlacionados com o petróleo. 

 A evidência empírica encontrada sugere que, um investidor (nos EUA) deverá 

incluir na sua carteira, quando o preço do petróleo é esperado subir, activos com 

correlação positiva com o petróleo (e.g. sector da Energia e dos Materiais). Quando o 

preço petróleo é expectável descer deverá selecionar activos dos sectores do Consumo 

Básico, Saúde e Telecomunicações que têm sensibilidade negativa ao preço do 

petróleo. Para as empresas em que o petróleo é a principal matéria-prima utilizada (e.g. 

companhias aéreas) a volatilidade do preço do petróleo é uma preocupação constante, 

assim devem proteger-se desta incerteza através de produtos derivados de cobertura de 

risco (hedging) do petróleo.  

Para investigações futuras aponta-se o estudo por sector dos quatro países da 

Euronext, são eles a França, Holanda, Bélgica e Portugal
32

. Isto irá permitiram uma 

melhor compreensão dos investidores do mercado bolsista europeu não como um todo 

mas em termos individuais nestes quatro países.  Estes países ainda foram pouco 

estudados como é o caso de Portugal, em particular no período mais recente. 

A  inclusão de subperíodos na análise poderia clarificar o papel da crise 

recente. Uma outra pista de investigação poderá ser investigar se  o aumento do preço 

do petróleo é muito mais importante para prever o PIB do que a sua diminuição 

(Hamilton 1983 e  2003). 

Em relação às limitações do estudo a análise da Causalidade de Granger (com 

resultados poucos convencionais) suscita maiores dúvidas e deveria ser aprofundada e 

replicada com maior detalhe, e/ou por subperíodos.  
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Anexos 

- Anexo 1 

 
Lista de Siglas e Acrónimos  

AR   Autoregressive 

CAPM   Capital Asset Pricing Model 

EUA   Estados Unidos da América 

FTSE   Financial Times Stock Exchange 

GICS
®
   Global Industry Classification Standard 

G7   EUA, Japão, Alemanha, Reino Unido, França, Itália e Canadá 

H0   Hipótese Nula 

ICB   Industry Classification Benchmark 

IPI    Índice de Produção Industria 

MSCI   Morgan Stanley Capital International 

OCDE   Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico 

OPEP   Organização dos Países Exportadores de Petróleo 

PIB   Produto Interno Bruto  

S&P 500  Standard & Poor’s 500  

VAR   Vector Auto-Regressivo 

WTI   West Texas Intermediate Cushing  

 

- Anexo 2 
 
Quadro A.2.1. 
Descrição do conteúdo dos sectores incluídos no índice S&P 500.  

 
 

Português Inglês

Fonte: Quadro construído pela Autora com base na Global Industry Classification Standard (GICS 2006). 

Automóveis e Componentes, Media, Restaurantes, Hotéis, Lazer, Bens de Luxo e Retalho.

Bebidas e Produtores Alimentares, Retalho Alimentar, Produtos para o Lar e de Uso Pessoal e Tabaco.

Produtores de Petróleo e Gás, Equipamento e Serviços de Energia.

Bancos, Serviços Financeiros, Seguradoras e Imobiliário.

Conteúdo

Energia

Financeiro

Saúde

Indústria

Sectores

 Inf. Technology

Materials

Telecommunications

Utilities

C. Discrecionário C. Discretionary

Tecnológico

Materiais

Telecomunicações

Utilities

C. Staples

Energy

Financials

Health care

Industrials

C. Básico

Indústria Farmacêutica e Biotecnologia, Farmácia, Equipamentos e Serviços de Saúde.

Software e Serviços Informáticos, Internet, Hardware e Equipamentos.

Telecomunicações de Rede Fixa e Móvel e Serviços.

Electricidade, Gás, Água e Multi-Utilities.

Aeroespacial e Defesa, Construção e Engenharia, Maquinaria, Serviços Comerciais e Transportes.

Materiais de Construção, Recipientes e Embalagens, Químicos, Papel e Produtos Florestais, Metais e Minério.
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Figura: A.2.1. 
Representação gráfica de cada Sector do S&P 500 e do Preço do Petróleo (WTI). 

(Dados semanais de 1 de Janeiro de 2000 a 31 de Março de 2011) . 
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Figura: A.2.1. (continuação): 

 

 
Fonte: Gráfico construído com base em dados do DataStream 4.0. 

 
 

Figura: A.2.2. 
Representação gráfica da variação percentual do preço nominal das importações do Crude.  

Para o período de Março de 1971 a Dezembro de 2012.  

Fonte: Barsky e Kilian 2004 (pág. 32 figura 5). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A.2.7: Sector Tecnológico e o preço do petróleo (WTI ). Figura A.2.8: Sector dos Materiais e o preço do petróleo (WTI ).

Figura A.2.9: Sector das Telecomunicações e o preço do petróleo (WTI ). Figura A.2.10: Sector das Utilities e o preço do petróleo (WTI ).

! "

#! "

$! "

%! "

&! "

' ! ! "

' #! "

' $! "

' %! "

! "

' ! ! ! "

#! ! ! "

( ! ! ! "

$! ! ! "

) ! ! ! "

%! ! ! "

*! ! ! "

! !
+!
' +
! (
"

! '
+!
' +
! (
"

! #
+!
' +
! (
"

! (
+!
' +
! (
"

! $
+!
' +
! (
"

! )
+!
' +
! (
"

! %
+!
' +
! (
"

! *
+!
' +
! (
"

! &
+!
' +
! (
"

! ,
+!
' +
! (
"

' !
+!
' +
! (
"

' '
+!
' +
! (
"

- . /012345/1"6. 571"89". : ; <. =89>"

? - @"A=<8. "B52"6. 571"89"85=. 5C9>"

! "

#! "

$! "

%! "

&! "

' ! ! "

' #! "

' $! "

' %! "

! "

#! ! "

$! ! "

%! ! "

&! ! "

' ! ! ! "

' #! ! "

' $! ! "

' %! ! "

' &! ! "

#! ! ! "

! !
(!
' (
! )
"

! '

(!

' (

! )

"

! #

(!
' (

! )

"

! )

(!
' (

! )

"

! $

(!
' (

! )

"

! *
(!

' (
! )

"

! %
(!

' (
! )

"

! +
(!

' (
! )

"

!&
(!

' (
! )

"

! ,
(!
' (
! )

"

' !
(!
' (
! )

"

' '

(!

' (
! )

"

- . /. 012 3450678. 9":. 5; 1"<6". 9=3. ><6?"

@- A"B>3<. "C5/":. 5; 1"<6"<5>. 5D6?"

! "

#! "

$! "

%! "

&! "

' ! ! "

' #! "

' $! "

' %! "

! "

' ! ! "

#! ! "

( ! ! "

$! ! "

) ! ! "

%! ! "

*! ! "

&! ! "

+! ! "

' ! ! ! "
! !
, !
' ,
! (
"

! '
, !
' ,
! (
"

! #
, !
' ,
! (
"

! (
, !
' ,
! (
"

! $
, !
' ,
! (
"

! )
, !
' ,
! (
"

! %
, !
' ,
! (
"

! *
, !
' ,
! (
"

!&
, !
' ,
! (
"

! +
, !
' ,
! (
"

' !
, !
' ,
! (
"

' '
, !
' ,
! (
"

- . /0. 12"31045"67"12891:67;"

< =>"?:961"@0/"31045"67"60:10A7;"

! "

#! "

$! "

%! "

&! "

' ! ! "

' #! "

' $! "

' %! "

! "

#! ! "

$! ! "

%! ! "

&! ! "

' ! ! ! "

' #! ! "

' $! ! "

! !
(!
' (
! )
"

! '
(!
' (
! )
"

! #
(!
' (
! )
"

! )
(!
' (
! )
"

! $
(!
' (
! )
"

! *
(!
' (
! )
"

! %
(!
' (
! )
"

! +
(!
' (
! )
"

! &
(!
' (
! )
"

! ,
(!
' (
! )
"

' !
(!
' (
! )
"

' '
(!
' (
! )
"

- . /012. 23"40256"7. "0389017. :"

; <=">1970"? 2@"40256"7. "72102/. :"



 43 

 

Quadro: A.2.2. 

Correlograma dos retornos do preço do petróleo. 

  

 
 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Cálculos da Autora (Eviews 7).  
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Quadro A.2.3. 
Efeitos assimétricos das variações do preço do petróleo sobre os retornos sectoriais 

 

 
 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F-stat Valor-p Q-stat Valor-p Valor Valor-p

Normal 0,814 0,678 0,711 13,507 0,096+++ 14,738 0,001+

t-Student 0,814 0,627 0,755 13,881 0,085+++ 17,003 0,000+

Normal 0,540 0,69 0,701 4,262 0,833 14,402 0,001+

t-Student 0,540 0,587 0,789 4,05 0,853 19,584 0,000+

Normal 0,595 1,179 0,309 10,193 0,252 1,038 0,595

t-Student 0,595 1,172 0,314 10,237 0,249 1,133 0,568

Normal 0,704 0,418 0,911 8,75 0,364 81,144 0,000+

t-Student 0,700 0,409 0,916 8,248 0,41 107,371 0,000+

Normal 0,650 0,57 0,803 5,103 0,746 66,95 0,000+

t-Student 0,653 0,544 0,823 6,346 0,608 134,321 0,000+

Normal 0,843 0,992 0,441 4,707 0,788 19,413 0,000+

t-Student 0,843 0,99 0,443 4,775 0,781 20,671 0,000+

Normal 0,655 1,755 0,083+++ 5,555 0,697 20,036 0,000+

t-Student 0,656 1,846 0,066+++ 5,703 0,681 21,118 0,000+

Normal 0,671 0,65 0,735 17 0,030++ 7,547 0,023++

t-Student 0,670 0,668 0,72 17,025 0,030++ 7,787 0,020++

Normal 0,517 1,467 0,166 2,46 0,964 57,136 0,000+

t-Student 0,516 1,586 0,126 2,441 0,964 69,094 0,000+

Normal 0,461 0,376 0,933 11,11 0,196 22,536 0,000+

t-Student 0,462 0,362 0,94 11,217 0,19 23,488 0,000+

Ljung-Box Jarque-Bera

Energia

R-squared
Teste ARCH-LM

Distribuição

Utilities

Materiais

Telecomunicações

Saúde

Indústria

Tecnológico

Sectores

C. Discrecionário

Financeiro

C. Básico

Nota: Este quadro mostra os resultados da análise de possíveis efeitos assimétricos das variações do preço do petróleo sobre os 

retornos sectoriais.  Os testes do ARCH-LM para a heterocedasticidade condicional,  Ljung-Box (LB) para a existência de auto-

correlação nos resíduos standardizados, ambos de ordem 8 e teste de Jarque-Bera (JB)  que testa a normalidade por uma questão 

de optimização de espaço ficaram nos anexos, sendo complementares do Quadro 5.   

       +Corresponde à rejeição da hipótese nula a um nível de significância de 1%. 

       ++Corresponde à rejeição da hipótese nula a um nível de significância de 5%. 

       +++Corresponde à rejeição da hipótese nula a um nível de significância de 10%. 

 


