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Resumo 

 

Na presente dissertação, analisa-se a interdependência entre a recente “Revolução do 

Xisto”, os preços mundiais de petróleo e o comportamento do cartel OPEP. 

Sendo a “Revolução do Xisto” um fenómeno relativamente recente, a literatura sobre o 

seu impacto nos preços de petróleo é ainda escassa. Este estudo pretende contribuir para 

a obtenção de respostas acerca dessa possível relação entre a queda dos preços de petróleo 

a partir de meados de 2014 e a “revolução do xisto”. Além disso, pretende-se ainda obter 

conclusões sobre a influência que o cartel da OPEP tem na determinação dos preços 

mundiais de petróleo e como o mesmo é afetado e responde à “revolução do xisto”. 

Para tal realizou-se um estudo econométrico com recurso a três técnicas: Modelos dos 

Vetores Autorregressivos, Teste de Causalidade de Granger e as Funções de Impulso-

Resposta.  

A amostra utilizada abrangeu o período de 1965 até 2014 em que foram selecionadas 

algumas das variáveis que influenciam os preços mundiais de petróleo e as quantidades 

produzidas pela OPEP. 

Os resultados da estimação revelam indícios duma ligeira tendência para que a produção 

do petróleo de xisto afete negativamente os preços do petróleo e as quantidades 

produzidas pela OPEP. Para além disso, conforme esperado, demonstrou-se que existe 

tendência para que os preços do petróleo diminuam face ao aumento das quantidades de 

petróleo oferecidas/produzidas pela OPEP. 
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Abstract 

 

In this dissertation, we analyze the interdependence between the recent "Shale 

Revolution", world oil prices and the behavior of the cartel OPEC. 

Since the "Shale Revolution" is a relatively recent phenomenon, the literature on its 

impact on oil prices is still scarce. This study aims to contribute to obtain answers about 

the possible relationship between the fall in oil prices from mid-2014 and the "shale 

revolution". In addition, it is also intended to obtain conclusions on the influence that the 

OPEC cartel has in determining world oil prices and how it is affected and responds to 

the  "shale revolution". 

For this, an econometric study was performed using three techniques: Autoregressive 

Vector Models, Granger Causation Test and the Impulse-Response Functions. 

The sample used covered the period from 1965 to 2014 in which some of the variables 

influencing world oil prices and the quantities produced by OPEC were selected. 

The results of the estimation show signs of a slight tendency for shale oil production to 

adversely affect the oil prices and the quantities of oil produced by OPEC. In addition, as 

expected, it has been shown that there is a tendency for oil prices to decline in the face of 

the increase in the quantities of oil offered/produced by OPEC. 

 

 

 

JEL Classification: F10, F12, P22, P28  

 

Keywords: Shale, Oil, Cartel, OPEC, World Oil Prices, Autoregressive Vector Models, 

Granger Causality, Impulse-Response Functions 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



v 
 

Índice 

NOTA BIOGRÁFICA ................................................................................................................................. I 

NOTA DE AGRADECIMENTOS .............................................................................................................. II 

RESUMO ................................................................................................................................................... III 

ABSTRACT ............................................................................................................................................... IV 

ÍNDICE DE TABELAS ............................................................................................................................. VI 

ÍNDICE DE FIGURAS ............................................................................................................................ VII 

LISTA DE ABREVIATURAS ................................................................................................................ VIII 

CAPÍTULO I – REVISÃO DA LITERATURA E ENQUADRAMENTO TEÓRICO ............................... 3 

1. A ORGANIZAÇÃO DOS PAÍSES EXPORTADORES DE PETRÓLEO ........................................ 3 

1.1. CONCENTRAÇÃO DE MERCADO E PODER DE MERCADO DA OPEP ............................................... 4 

1.1.1. Modelo de Cournot ............................................................................................................... 5 

1.1.2. Modelo Stackelberg líder ...................................................................................................... 6 

1.1.3. Modelo de Hotelling ............................................................................................................. 7 

1.1.4. Teoria de cartel e caracterização da OPEP ......................................................................... 8 

1.1.4.1. Heterogeneidade entre os membros da OPEP ............................................................... 23 

1.1.4.2. Papel da Arábia Saudita ................................................................................................ 26 

2. A REVOLUÇÃO DO XISTO E A QUEDA DOS PREÇOS DE PETRÓLEO ............................................ 31 

CAPÍTULO II – CONSIDERAÇÕES METODOLÓGICAS..................................................................... 32 

1. HIPÓTESE DE INVESTIGAÇÃO E METODOLOGIA ................................................................. 32 

2. ESTUDO EMPÍRICO ....................................................................................................................... 34 

     2.1.      CARACTERIZAÇÃO DOS DADOS E DA AMOSTRA ........................................................................ 34 

2.2. TESTES DE ROBUSTEZ .............................................................................................................. 38 

3. RESULTADOS OBTIDOS .............................................................................................................. 44 

3.1. ESTIMAÇÃO DOS MODELOS VAR............................................................................................. 44 

3.2. CAUSALIDADE DE GRANGER .................................................................................................... 45 

3.3. FUNÇÕES IMPULSO-RESPOSTA .................................................................................................. 46 

CONCLUSÃO............................................................................................................................................ 48 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ....................................................................................................... 52 

ANEXOS .................................................................................................................................................... 61 

ANEXO 1 - VARIÁVEIS INICIALMENTE SELECIONADAS ............................................................................ 62 

ANEXO 2 – DADOS UTILIZADOS .............................................................................................................. 63 

ANEXO 3 – DUMMY “DG” ...................................................................................................................... 64 

ANEXO 4 – TESTES DE MULTICOLINEARIDADE ....................................................................................... 65 

ANEXO 5 - ESTATÍSTICAS DESCRITIVAS DAS VARIÁVEIS ENDÓGENAS ..................................................... 67 

ANEXO 6 – CRONOGRAMAS DAS VARIÁVEIS ENDÓGENAS....................................................................... 68 

ANEXO 7 – ESTACIONARIEDADE DAS SÉRIES TEMPORAIS ....................................................................... 69 

ANEXO 8 – ESTACIONARIEDADE DAS SÉRIES TEMPORAIS – TESTE ADF ................................................. 74 

ANEXO 9 – ESTACIONARIEDADE DAS SÉRIES TEMPORAIS – TESTE PP .................................................... 76 

ANEXO 10 -  AR ROOTS GRAPH ............................................................................................................. 79 

ANEXO 11 - MATRIZ DE CORRELAÇÕES DAS VARIÁVEIS ENDÓGENAS ..................................................... 80 

ANEXO 12 – CORRELATION TEST ............................................................................................................ 81 

ANEXO 13 – JOHANSEN TEST ................................................................................................................. 82 

ANEXO 14 – GRANGER CAUSALITY ........................................................................................................ 83 

ANEXO 15 – FUNÇÕES IMPULSO-RESPOSTA ............................................................................................ 88 

ANEXO 16 - MODELO VAR .................................................................................................................... 91 

ANEXO 17 -  MODELO VAR SEM A VARIÁVEL “OPEP” .......................................................................... 94 

ANEXO 18 -  MODELO VAR SEM A VARIÁVEL “XISTO” .......................................................................... 97 



vi 
 

 

Índice de tabelas 

 

Tabela 1 - Comparação da Participação de Mercado entre diferentes cartéis internacionais 

de commodities ............................................................................................................... 23 

Tabela 2 - Análise das séries quanto à estacionariedade (KPSS) ................................... 39 

Tabela 3 - Análise das séries quanto à estacionariedade (ADF) .................................... 40 

Tabela 4 - Análise das séries quanto à estacionariedade (PP) ........................................ 40 

Tabela 5 - Seleção dos desfasamentos para a análise de cointegração ........................... 41 

Tabela 6 - Análise da autocorrelação dos resíduos......................................................... 42 

Tabela 7 - Análise da homocedasticidade ...................................................................... 42 

Tabela 8 - Teste à normalidade dos resíduos .................................................................. 43 

Tabela 9 - Análise da causalidade de Granger em relação à variável dependente ......... 46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vii 
 

Índice de figuras 

 

Figura 1 - Preços barril petróleo (OPEC, 2016) ............................................................... 4 

Figura 2 - Análise da estacionariedade ........................................................................... 42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



viii 
 

Lista de Abreviaturas  

 

AIC - Akaike information criterion  

CMG - Custo marginal 

EIA - Energy Information Administration 

HQ -Hannan-Quinn information criterion 

IEA - International Energy Agency 

KPSS - Kwiatkowski Phillips Schmidt Shin 

OCDE - Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico 

OPEC - Organization of Petroleum Exporting Countries 

OPEP - Organização de Países Exportadores de Petróleo 

PIB - Produto Interno Bruto 

RMG - Receita Marginal 

SC - Schwarz information criterion  

VAR - Vector Auto-Regressivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 
 

Introdução 

 

O fenómeno de extração de petróleo e gás de xisto, tight oil e shale gas, tem vindo a 

suscitar cada vez mais atenção por parte dos principais intervenientes no mercado das 

energias. O petróleo e gás de xisto resultam de petróleo desenvolvido há milhões de anos 

que não encontraram formações impermeáveis que lhes servissem de poço. Na verdade, 

apesar do senso comum atribuir o fenómeno a uma descoberta recente, a verdade é que 

antes da descoberta do petróleo convencional, o xisto já tinha sido explorado a nível 

comercial (Pereira e Feichas, 1978). Contudo, só devido a avanços tecnológicos recentes 

é que se tornou economicamente viável apostar na sua exploração e comercialização. Para 

além dos desenvolvimentos tecnológicos, outros fatores contribuíram também para a 

aposta recente dos produtores norte-americanos no xisto, nomeadamente a crise mundial 

de energia, os elevados preços do barril do petróleo que se fizeram sentir até meados de 

2014, e também a procura de soberania e menor dependência das economias face ao 

médio oriente, com particular destaque para a dependência do petróleo da OPEP – 

Organização de Países Exportadores de Petróleo (Strahan, 2008). 

A OPEP é responsável por cerca de 40% do abastecimento mundial de petróleo, sendo 

que os membros da organização possuem cerca de 81% das reservas mundiais dessa 

commodity (OPEC, 2016). Um dos principais países produtores mundiais de petróleo, a 

Arábia Saudita, pertence à OPEP mas, em Junho de 2015, a produção dos Estados Unidos 

da América conseguiu ultrapassar a produção da Arábia Saudita. Os Estados Unidos 

também ultrapassaram a Rússia na produção de gás (BP, 2015b). As grandes taxas de 

crescimento da produção de petróleo e gás norte-americanos resultam da “revolução do 

xisto”. Os Estados Unidos passaram assim de um país importador de energia para um país 

autossuficiente e exportador.  

Como resposta, a OPEP tem vindo a aumentar as suas produções com o objetivo de 

inundar o mercado de petróleo e diminuir os preços da commodity para um nível que a 

produção de petróleo de xisto norte-americana seja economicamente inviável. Assiste-se 

assim a uma verdadeira “guerra de preços”. Entre Junho e Dezembro de 2014, os preços 

do petróleo tiveram uma redução de cerca de 50% tendo a queda dos preços continuado 

até ao início do ano de 2016 (OPEC, 2015).  

Desde a 2.ª Guerra Mundial, o petróleo é uma commodity indispensável para a economia 

e estabilidade mundiais, sendo que a variação do seu preço afeta não só a viabilidade de 
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diversas indústrias, como também as relações politicas, económicas e sociais a nível 

mundial.  

Tendo em conta as possíveis consequências geopolíticas e económicas mundiais trazidas 

pela “revolução do xisto” e, sendo este fenómeno relativamente recente, várias ressalvas 

importantes devem ser analisadas: 

- Pode a OPEP ser enfraquecida com a “revolução do xisto”? Pode a OPEP ser vista como 

um cartel? Qual o verdadeiro poder de mercado da OPEP e a sua influência no mercado 

de petróleo? 

- Qual é o comportamento esperado do cartel da OPEP face ao aumento da concorrência 

trazido pelos Estados Unidos? 

- Terá o petróleo/gás de xisto capacidade de influência nos preços mundiais de petróleo? 

A elaboração deste trabalho pretende contribuir para a análise das questões acima 

expostas, entre outras.  

O presente estudo encontra-se estruturado da seguinte forma: numa primeira fase será 

feita a revisão de literatura e enquadramento teórico com análise e classificação da OPEP 

segundo a teoria de cartel e poder da organização sobre os preços mundiais de petróleo, 

com exposição dos principais desafios e comportamentos do cartel e análise do papel e 

importância da Arábia Saudita para a organização. Será ainda estudada a possível relação 

entre a queda dos preços de petróleo desde meados de 2014 com a “revolução do xisto”. 

Numa última fase, será realizado um estudo empírico acerca das inter-relações dos efeitos 

da “revolução do xisto”, preços mundiais do petróleo e cartel OPEP. 

As conclusões serão baseadas tendo em conta o pico da procura mundial de petróleo assim 

como as tendências futuras no sector das energias e as possíveis respostas e soluções a 

adotar pelo cartel. 
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Capítulo I – Revisão da literatura e enquadramento teórico 

 

O seguinte capítulo começa por caracterizar a OPEP e classifica-la de acordo com as 

teorias de concentração de mercado com o objetivo de depreender acerca do 

comportamento da organização enquanto cartel e o seu poder de mercado e consequente 

capacidade de influência nos preços mundiais de petróleo. Para isso foi estudado o 

comportamento dos cartéis duma forma geral, com exposição das práticas de atuação e 

principais desafios e posteriormente foi feita a comparação e conexão com a OPEP. Em 

seguida, foi apresentada a revisão de literatura acerca da possível relação entre a 

“revolução do xisto” e a recente queda dos preços mundiais de petróleo. 

 

1.  A Organização dos Países Exportadores de Petróleo 

 

A Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) foi criada em 1960 e os 

países membros são detentores de aproximadamente 81% das reservas mundiais de 

petróleo e respondem atualmente por cerca de 35,9%1 do abastecimento mundial de 

petróleo (OPEC, 2015) sendo assim um importantíssimo órgão para a economia mundial. 

Sendo a OPEP vista como um cartel, a organização tem influência para, através das suas 

políticas, influenciar o mercado e os preços do petróleo a nível mundial e, 

consequentemente a viabilidade económica da nova2 fonte de energia – gás e petróleo de 

xisto. A partir de meados de 2012, os preços do barril de petróleo têm estado em queda 

em consequência sobretudo da substituição do petróleo convencional por fontes de 

energia alternativas, nomeadamente o petróleo e gás de xisto. Para tentar eliminar a 

concorrência norte-americana, a OPEP tem sobrecarregado o mercado com petróleo 

(MEES, 2014). Os preços diminuírem consideravelmente, passando de valores a rondar 

os $100/barril em 2014 para valores inferiores a $50/barril em 2015 (OPEC, 2016). 

                                                      
1 Valor correspondente ao ano 2014. 
2 A exploração e comercialização de gás e petróleo de xisto só começou a ser rentável recentemente em 

consequência de melhorias tecnológicas nas técnicas de extração. A exploração do xisto está dependente 

das condições geológicas, ambientais, tecnológicas e de infraestrutura. 
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Figura 1 - Preços barril petróleo (OPEC, 2016) 

 

Contudo, algumas teorias económicas refutam a hipótese da OPEP ter influência no 

mercado global de petróleo, argumentando a falta de eficácia da organização como 

regulador eficiente do mercado. 

 

1.1. Concentração de mercado e poder de mercado da OPEP 

 

Em concorrência perfeita o preço de equilíbrio será igual ao custo marginal. No 

monopólio o preço é superior ao custo marginal. Em ambos os casos, o ponto de 

maximização dos lucros é aquele que iguala a receita marginal ao custo marginal. 

O Modelo Monopolista clássico para o mercado petrolífero é:  

 

Cmg = 𝑃 (1 −
1

𝜀
) 

 

onde Cmg é o custo marginal, P é o preço do petróleo e ε é a elasticidade preço da procura.  

Sendo que a elasticidade da procura se torna menos elástica ao longo do tempo, os preços 

têm tendência a subir (Hamilton, 2008). 

Dentro dos oligopólios, as empresas/governos podem cooperar umas com as outras ou 

não. Na falta de conluio, a determinação das quantidades a produzir pelos participantes 

do mercado, pode ser descrito através do Modelo de Cournot ou do Modelo Stackelberg 

líder (Huppmann e Holz, 2012). 
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1.1.1. Modelo de Cournot 

 

De acordo com o Modelo de Cournot, considerando a hipótese dum duopólio, cada 

empresa escolhe a melhor estratégia possível à vista do que os seus concorrentes pré-

estabelecem - Equilíbrio de Nash3. 

 

πi (si*, s*-i) ≤ πi (si, s*-i), para todo si e todo i                                                                                             

 

onde πi representa a função de recompensa de um jogador i, si uma dada estratégia do 

jogador i, s−i é uma estratégia dos demais jogadores que não i, e o sinal de asterisco indica 

que a estratégia faz parte de um Equilíbrio de Nash (Nash, 1950). 

Existe previsão quanto às reações das outras empresas para que se possa estabelecer 

corretamente o nível de produção do equilíbrio pois o preço depende sempre da 

quantidade produzida por todas elas (Nash, 1950). Cada empresa escolhe o volume de 

produção que maximiza os seus lucros dadas as expectativas sobre a escolha da outra 

empresa. 

Em Equilíbrio de Cournot, cada empresa possui uma pequena parcela do mercado o que 

implica que o preço será muito próximo do custo marginal - isto é, o sector será quase 

competitivo. No Modelo de Cournot os preços são superiores aos preços de mercado em 

concorrência perfeita, contudo inferiores aos preços de monopólio. Cada produtor ficará 

com a fração da procura correspondente à diferença entre o preço comum de mercado e 

o seu custo marginal. Assim, as empresas com menores custos, obterão uma maior 

participação no mercado.  

Em equilíbrio num duopólio de cournot, a empresa 1 procurará maximizar o seu lucro 

sabendo a quantidade que a empresa 2 irá produzir, max π (q1 + q2*), e a empresa 2 

procurará maximizar o seu lucro tendo em conta a produção da empresa 1, max π (q1* + 

q2). O Modelo de Cournot caracteriza-se por ser um jogo simultâneo com informação 

completa (Varian, 2006). 

A principal crítica a este modelo é a suposição de que cada empresa toma as suas decisões 

assumindo que a outra empresa manterá a sua produção constante. O nível de produção 

                                                      
3 Diz-se que uma combinação de estratégias constitui um Equilíbrio de Nash quando cada estratégia é a 

melhor resposta possível às estratégias dos demais jogadores, e isso é verdade para todos os jogadores. Isso 

também é chamado de Equilíbrio de Cournot. 
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de equilíbrio é função decrescente da suposta quantidade produzida da outra empresa. De 

acordo com Hnyilicza e Pindyck (1976) uma restrição ao Modelo de Cournot advém do 

facto do processo de decisões de produção dever ser um processo contínuo. A análise do 

comportamento da firma oligopolista deve considerar que o processo de decisão da firma 

nunca termina, consistindo em um processo contínuo de reajustes de decisões e reações e 

contra-reações. 

 

1.1.2. Modelo Stackelberg líder 

 

O Modelo Stackelberg líder pressupõe a existência de uma empresa/governo líder sendo 

que os restantes seguidores se comportam segundo o Modelo de Cournot. O líder escolhe 

primeiro o volume de produção prevendo de antemão a reação dos seguidores, sendo que 

estes reagem passivamente. Em vez da decisão ser feita simultaneamente, as empresas 

decidem após a decisão do líder. Bockem e Schiller (2004) estudam a OPEP e o mercado 

petrolífero sob a ótica de diferentes modelos de mercado, concluindo que o modelo que 

melhor explica o comportamento da organização é um modelo de cartel preço líder, sendo 

os países não-OPEP seguidores de preço. Os membros da OPEP formam um oligopólio 

e exercem poder de mercado.  

Já segundo Huppmann e Holz (2012) é a Arábia Saudita que possui as características de 

líder, agindo segundo o Modelo de Stackelberg. Os restantes produtores da OPEP agem 

segundo o Modelo de Cournot. E os produtores fora da organização competem em 

concorrência. 

O fato de decidir primeiro, permite à líder produzir quantidades superiores às do Modelo 

de Cournot, ao passo que a seguidora produz quantidades inferiores às produzidas no 

Modelo de Cournot.  

 O problema do Modelo de Stackelberg monopolista é escolher a quantidade a produzir 

Q0 que maximize o seu lucro, que por sua vez é função dos custos de produção C, do 

preço P e da quantidade vendida q. É assumido que os restantes produtores irão oferecer 

q(P) em resposta ao preço estabelecido. A quantidade total procurada pelo mercado irá 

também surgir em resposta ao preço estabelecido.  

 

Max π = P(q + Q0)Q0 – CQ0                                                                                                                            
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sendo C os custos e o total da procura Q0 + Q(P). 

P(q + Q0) representa o inverso da curva da procura de petróleo global. Através da 

derivação da equação do lucro conclui-se que o preço é função direta da quota de mercado 

(Greene, 1991). 

 

1.1.3. Modelo de Hotelling  

 

O Modelo de Hotelling, que assume que o petróleo se trata dum recurso escasso, é 

maximizador da receita. Sendo o petróleo um recurso finito, a OPEP pretende maximizar 

o valor presente da receita. No caso do Modelo de Hotelling, num mercado competitivo, 

a renda proveniente do preço subtraído dos custos de extração aumenta ao longo do tempo 

a uma interest rate. No caso dum monopolista normal, em que o recurso não é esgotável, 

é a sua receita marginal subtraída dos custos que vai aumentando à interest rate (Stiglitz, 

1976).  

Segundo Hotelling (1931), no caso dum recurso escasso, o preço deve ser superior ao seu 

custo marginal, mesmo na hipótese do mercado de petróleo ser perfeitamente 

competitivo. Faz sentido “guardar petróleo” ou deixar petróleo por extrair na medida em 

que os preços de venda no futuro serão superiores. 

O Modelo de Hotteling pode ser representado da seguinte forma: 

 

Pt+1 – Cmgt+1 = (1 + it) (Pt – Cmgt) 

 

sendo P preço, Cmg o custo marginal e i a interest rate.  

Isto significa que, de acordo com o princípio fundamental de Hotelling, o preço do 

petróleo no futuro é igual ao preço do petróleo no passado acrescido duma interest rate. 

O Modelo de Hotelling para os monopolistas, diz que inicialmente há uma vantagem no 

preço do monopolista em comparação ao preço num mercado de concorrência perfeita 

uma vez que o monopolista tira vantagem da baixa elasticidade preço da procura e 

restringe a produção, obtendo preços mais elevados. Contudo, no estudo realizado por 

Hnyilicza e Pindyck (1976), o preço monopolista será mais baixo do que o preço em 

concorrência perfeita a certo ponto. Segundo os autores, a escolha das quantidades a 

produzir pela OPEP continua a assumir extrema importância no contexto dum mundo em 

que a oferta de petróleo de outros países tem tendência a aumentar. 
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Tendo em conta o modelo de Hotelling, a OPEP pretende maximizar o seu lucro presente 

de forma a fazer offset dos prejuízos que terá no futuro. Com vista à determinação do 

preço ótimo do cartel, a OPEP deve ter em conta as suas reservas e as dos países 

concorrentes, as elasticidades da procura e oferta no presente e no futuro e o período e 

custo da disponibilidade de recursos substitutos ao petróleo (Greene, 1991).  

As quedas no preço de petróleo ocorridas no passado representam uma crítica à teoria de 

Hotelling. O progresso tecnológico, com consequente diminuição dos custos marginais, 

também deveria ser incluída no modelo (Hamilton, 2008). Além disso, Greene (1991), tal 

como Adelman (1989), também não considera o petróleo como um recurso escasso.  

 

1.1.4. Teoria de cartel e caracterização da OPEP 

 

Os dois tipos de práticas que limitam a competitividade são a “coordenação horizontal” 

e as “restrições verticais” (Ciarreta, 2012). As “restrições verticais” ocorrem entre 

diferentes níveis da cadeia de produção ou distribuição. A “coordenação horizontal” 

acontece entre empresas concorrentes, ao mesmo nível da cadeia de produção ou 

distribuição, sendo portanto o que acontece nos cartéis. 

Analisando a literatura económica no que respeita ao comportamento dos preços na 

presença de um cartel, Griffin (1989) e Eckbo (1976) afirmam que os preços e os lucros 

são aumentados na presença de concentração da indústria, nomeadamente cartéis. Eckbo 

(1976) demonstra que 19 dos 51 cartéis no seu estudo conseguiram aumentar o preço em 

200% acima do custo unitário de produção e distribuição. Griffin (1989) conclui que os 

cartéis cobram em média um preço 45% acima do seu custo marginal. Na amostra 

estudada, o cartel de borracha (de 1923 a 1928) conseguiu elevar os preços acima do seu 

custo marginal em 400%. 

Connor (2004) estudou 674 amostras de preços cobrados por cartéis e também concluiu 

que os preços aumentam na presença de cartel. A média de elevação de preços foi de 

25%, sendo que nos cartéis com mais sucesso a subida média de preços era de 28% e, nos 

cartéis internacionais era de 32%. Em cartéis internacionais, o aumento dos preços 

usualmente é mais evidente. Os preços na presença do cartel de elétrodos de grafite entre 

1992 e 1997 nos USA aumentaram mais de 50%. No Canada, em que a indústria era 

constituída por apenas duas empresas, e em que a sua quota de mercado se situava nos 

90%, os preços também aumentaram cerca de 90% (Levenstein e Suslow, 2006). 
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Na análise cross-section de cartéis entre 1973 e 1986 feita por Audretsch (1989) os 

resultados sugerem que os cartéis restringem a oferta e aumentam os preços. No entanto, 

Folster e Peltzman (1997) estudaram cartéis suecos entre 1976 e 1990 e concluíram que 

os cartéis suecos não fizeram os preços aumentar. Pelo contrário, o aumento dos preços 

que ocorreu na altura, deveu-se à falência dos cartéis. Contudo, Ciarreta (2001) utilizou 

a mesma amostra que Folster e Peltzman (1997) e, utilizando uma abordagem diferente, 

conclui que os acordos horizontais aumentaram os preços. 

Hausman (1984), na sua análise do cartel inglês de carvão entre 1770 e 1845 conclui que 

os preços seriam superiores em 6-8% caso não existisse o cartel. Conclusões semelhantes 

foram tiradas por Marin e Sicotte (2003) no estudo de cartéis de transporte marítimo. 

McGahan (1995) estudou o cartel de cerveja dos EUA no período 1933-1942 verificando 

que os preços estavam acima dos preços de monopólio. 

Levenstein (1997) estudou o cartel de bromo no período anterior à primeira guerra 

mundial e conclui que os lucros estavam próximos do nível de maximização dos lucros 

conjuntos em alguns períodos. Noutras ocasiões, estavam pouco acima do preço em 

Equilíbrio de Cournot. 

Spar (1994) estudou um cartel internacional de commodities - diamantes, e os preços 

quase duplicaram depois da formação do cartel. 

Levenstein (2000) estudou o cartel de potássio no período 1870-1914 e também constata 

aumentos dos preços com a formação do cartel sendo que em 1910 os preços eram o dobro 

do seu custo médio. 

Barbezat (1994) estudou o cartel de aço europeu no período 1925-1932 e constatou que 

os preços eram superiores em cerca de 1/3 ao preço mundial (ditado pela Alemanha). 

Gupta (2001) estudou o cartel internacional de chá no período da Grande Depressão 

(1929-1933) e afirma que após o restabelecimento do cartel de chá em 1933, os preços 

aumentaram em 80% (o conluio tinha terminado em 1931/1932 devido a problemas de 

negociação entre produtores da índia e no Ceilão e as plantações mais recentes de Java e 

Sumatra). 

Apesar de tendencialmente os lucros serem superiores na presença de cartel, a 

permanência no mercado e sucesso dos cartéis acarreta grandes desafios. Entre os desafios 

que perturbam a estabilidade e eficiência dos cartéis, salientam-se o nível de 

concentração, desvio à quota de produção estabelecida pelo cartel/batota, guerras de 

preços, a seleção e coordenação do comportamento dos membros com a definição das 

estratégias de conluio, a monotorização e controlo do comportamento dos membros, as 
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flutuações e a elasticidade da procura, diferenciação do produto, leis antitruste, conflitos 

externos, grau de abertura ao mercado estrangeiro, e entrada de concorrentes (Ciarreta, 

2012). Face a ambientes de incerteza, economias muito voláteis e custos assimétricos 

entre os membros do cartel, o conluio apresenta mais desafios, na medida em que o 

estabelecimento do preço do cartel é mais difícil (Levenstein e Suslow, 2006). 

Existe uma relação ambígua entre concentração e conluio. Symeonidis (2003) estudou 

151 indústrias de fabrico britânicas dos anos 50, compostas por 71 cartéis e 80 empresas 

em competição e estabeleceu uma relação côncava entre cartel e concentração. Segundo 

o autor, a assimetria entre os participantes torna o conluio mais difícil. Quando a 

concentração é elevada, as empresas podem não ter incentivos ao conluio. A partir dum 

determinado nível, o conluio torna-se supérfluo.  

Symeonidis (2002) estudou o efeito do preço na concentração, lucros e inovação usando 

dados da indústria britânica no antes e depois de 1956 (Restrictive Trade Practices Act4) 

e descartou a hipótese da maior concentração facilitar o conluio. Sutton (1991) também 

retirou conclusões semelhantes usando métodos da teoria de jogos, combinando a teoria 

com a evidência econométrica usando como amostra 20 mercados dos sectores de 

alimentação e bebidas de 6 países distintos. 

Compte et al. (2002) estudaram os efeitos das restrições de capacidade, fusões e conluio 

e assinalam que as assimetrias ao nível das capacidades de produção dos membros devem 

ser tidas em conta e assumem mais importância para a manutenção do cartel do que o 

nível de concentração. A criação de excesso de capacidade produtiva é estudada como 

forma de evitar a entrada de concorrentes, pois torna as punições à batota credíveis. 

No longo prazo e no que toca a mercados de concorrência imperfeita, apenas os cartéis 

têm lucros económicos positivos, na medida em que, na presença de lucros no curto prazo, 

haveria entrada de empresas e o oligopólio deixaria de existir. Na presença de cartel, em 

que há conluio e cooperação, os lucros são semelhantes aos de monopólio pois o preço, 

através de variações de produções combinadas, é mantido num nível que possibilite lucros 

a todos os membros do cartel. O problema dos cartéis é que não é fácil manter a 

cooperação. Sabendo que as restantes empresas vão cooperar, há incentivos a fazer batota 

pois quem faz a batota irá obter maiores benefícios – “Dilema do prisioneiro”5.  

                                                      
4 Esforço britânico para controlar os cartéis. 
5 Sendo os preços superiores ao cmg, o cartel cria um incentivo à batota entre os membros pois haverá um 

incentivo para cada membro reduzir o seu preço e aumentar a sua quota de mercado, aumentando 

consequentemente os seus lucros. 
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Considerando um cartel com duas empresas, caso a empresa 1 opte por aumentar um 

pouco a produção, os seus lucros marginais serão: 

𝑑𝜋1

𝑑𝑞1
= 𝑝(𝑞𝑐) +

𝑑𝑝

𝑑𝑞
𝑞1

𝑐 −  𝐶𝑀𝐺( 𝑞1
𝑐 ) 

 

Mas a condição de cartel 𝑝(𝑞𝑐) +
𝑑𝑝

𝑑𝑞
𝑞𝑐 =  𝐶𝑀𝐺( 𝑞1

𝑐 );  
𝑑𝜋1

𝑑𝑞1
=  − 

𝑑𝑝

𝑑𝑞
𝑞2𝑐 > 0 uma vez 

que a curva da procura tem inclinação negativa. Assim sendo, assumindo que a empresa 

2 mantem a sua produção fixa, é esperado um aumento dos lucros da empresa 1 através 

do aumento da sua produção. 

Assumindo a OPEP como um cartel eficiente, e assumindo ausência da escassez de 

Hotelling, Rmg = Cmg, sendo a Rmg do grupo associada ao preço por barril adicional 

produzido pelo grupo menos a receita que a OPEP perderia se tivesse que baixar o preço 

a todos os anteriores compradores para vender o barril. A Rmg individual seria igual ao 

preço menos a perda de receita para o membro. Logo a Rmg individual é sempre superior 

à Rmg do grupo. Consequentemente, se a Rmg d grupo é igual ao Cmg, a Rmg individual 

é superior ao Cmg, logo existe incentivo à batota e ao desvio das quotas de produção 

estabelecidas pelo cartel (Hamilton, 2008).  

Stigler (1964) estudou empiricamente a relação entre o conluio e o nível de concentração 

do mercado e refere que os cartéis são continuamente instáveis. Quanto maior o número 

de consumidores, mais incentivos à batota existirão e logo será prejudicial para a 

estabilidade do cartel.  

Bain (1951) estudou a relação que a taxa de lucro dos fabricantes industriais americanos 

no período 1936-1940 tinha com a concentração e concluiu que quanto maior for a 

concentração do cartel, mais fácil será o conluio, na medida em que o lucro do monopólio 

será dividido por menos membros e logo existirão menos incentivos à batota. 

De acordo com Levenstein e Suslow (2006) a condição necessária para que não ocorra 

batota é: 

∑ 𝑟𝑡
𝜋𝑚

𝑛
> 𝜋𝑚

𝑇

𝑡=0

 

 

Em que 𝜋𝑚 representa o lucro do monopólio em determinado período, 𝑛 é o número de 

empresas na indústria e 𝑟𝑡 é a taxa de desconto. Assim, a taxa de desconto dos lucros 

futuros necessária para a manutenção do conluio aumenta à medida que aumentam o 
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número de empresas. Quanto mais membros pertencerem ao cartel, maiores serão os 

custos com os mecanismos adotados para manter a estabilidade do cartel. Por isso, apenas 

no caso do cartel ser suficientemente lucrativo é que os participantes escolherão adotar 

esses mesmos mecanismos. 

Friedman (1971) e Benoit e Krishna (1985) apresentam uma base teórica em que a 

prevenção da batota passa por repetida interação entre os membros. Perante esse cenário, 

as empresas pesam os ganhos da batota hoje com os custos da batota que terão no futuro. 

Apenas se os ganhos forem superiores aos custos, ocorrerá a batota.  

A procura de ganhos através da violação às quotas estabelecidas acaba muitas vezes em 

guerras de preços. Green e Porter (1984) estudaram a estabilidade dos cartéis face a 

incertezas na procura, isto é face a informação imperfeita, concluindo que as guerras de 

preços acabam por ser a solução contra a batota dentro dos cartéis. Ao invés das guerras 

de preços serem vistas como sinais do colapso do cartel, são vistas na perspetiva de ações 

tomadas deliberadamente/mecanismos do cartel para evitar a batota dentro do cartel. 

Abreu et al. (1986) estendem o modelo de Green e Porter (1984) afirmando que o 

Teorema de Folk6 resulta de jogos com monotorização imperfeita. Ainda segundo os 

mesmos autores, outra forma de evitar a batota é investir na recolha de informações dos 

membros, obtendo-se uma melhor monotorização e evitando guerras de preços.  

Slade (1990) também vai de encontro à teoria de que as guerras de preços contribuem 

para a estabilidade do cartel na medida em que, se houver um choque estrutural, o 

equilíbrio sofrerá alterações. No processo de alteração do preço ótimo, podem surgir 

guerras de preços. Durante esse processo, os membros do cartel compreenderão as novas 

condições do mercado e haverá renegociação com a finalidade de estabelecimento do 

novo preço ótimo do cartel. 

Rotemberg e Saloner (1986) estudaram as respostas dos oligopólios às flutuações na 

procura e concluem que as guerras de preços ocorrem mesmo no caso de informação 

perfeita pois as flutuações do lado da procura alteram o preço ótimo do cartel. Aumentos 

da procura, aumentam os incentivos à batota sendo necessário fazer ajustamentos no 

preço do cartel de modo a se acabarem os incentivos à batota.  

Quando as guerras de preços estão correlacionadas com choques na procura, as mesmas 

tendem a acabar quando o choque termina. Uma procura elevada no presente indica uma 

                                                      
6 O teorema de Folk afirma que, com interação repetida e infinita e taxas de desconto suficientemente 

baixas, existe um conjunto de estratégias de equilíbrio que suportam qualquer nível de lucros entre zero e 

o nível máximo de lucro conjunto (Friedman, 1971). 
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elevada probabilidade de procura elevada no futuro, aumentando o payoff do conluio 

futuro em níveis superiores ao payoff da batota no presente. Assim sendo, o preço ótimo 

do cartel diminui face a desacelerações da economia e aumenta em alturas de crescimento 

económico (Bagwell e Staiger, 1997). 

Symeonidis (2003) diz que o conluio é mais provável em indústrias com 

crescimento/procura moderada e menos provável em mercados com procura muito 

volátil. O aumento da procura aumenta a incerteza e aumenta a entrada de novas 

empresas. No geral, a procura de petróleo não é muito volátil. Empresas com procura 

volátil, investem menos em capital ou adotam tecnologias de produção menos eficientes 

que permitem uma maior flexibilidade na produção. 

Dick (1996) testa os cartéis sob o Webb-Pomerene Act7 e conclui, com resultados 

estatisticamente relevantes, que a probabilidade dos cartéis terminarem é elevada face a 

desacelerações antecipadas da procura. Contudo, em variações não antecipadas da 

procura, a instabilidade do cartel acaba por não ser prejudicada. Suslow (2005) no 

entanto, encontra resultados significativos que comprovam que variações não antecipadas 

da procura produzem efeitos negativos na duração do cartel. O autor conclui ainda que 

desvios à tendência da procura destabilizam o cartel mesmo no caso de se tratar dum 

aumento da procura. Quando há recessões da economia, com quedas na procura e nos 

preços, aumenta a pressão à batota. 

Segundo Green e Porter (1984) e Abreu et al. (1986), as guerras de preços seguem 

flutuações na procura não observadas, o que não acontece no caso das flutuações na 

procura observadas. 

Quando o número de consumidores diminui, o preço também diminui. A dispersão de 

preços é maior quando as curvas de custo marginal se tornam flat ou quando a 

concentração da indústria diminui. Quando o número de compradores aumenta, a 

dispersão dos preços diminui. Choques na procura são uma das razões de dispersões nos 

preços. Daí que muitos carteis, com vista a manter a rigidez de preços, formem comités 

ou associações que antecipam esses choques da procura, reduzindo as 

dispersões/variações de preços (Connor, 2005). Segundo Wirl (1990) a procura de 

petróleo determina a volatilidade ou estabilidade do preço. Perante uma curva da procura 

côncava, o preço tende a ser estável. Perante uma curva da procura convexa, o preço tende 

a ser mais volátil.  

                                                      
7 Exenção de certas associações de exportadores a regulações antitruste. 
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Normalmente o conluio funciona melhor em indústrias com procura inelástica uma vez 

que o potencial de lucros é mais elevado. Segundo Eckbo (1976) apenas no caso da 

procura ser bastante inelástica é que o cartel é capaz de aumentar os preços 

substancialmente. A indústria de produção de cerveja dos EUA, cuja elasticidade preço 

da procura era bastante elevada, foi um cartel com bastantes problemas e com períodos 

de guerras de preços bastante recorrentes. Em alguns momentos os preços foram 

superiores aos preços de monopólio tendo levado a que a procura se tornasse cada vez 

mais elástica (Levenstein e Suslow, 2006). Dada a inelasticidade preço da procura de 

petróleo no curto prazo, a OPEP tem poder para estabelecer o preço bem acima do seu 

custo marginal. Nesse sentido, a OPEP parece enquadrar-se perfeitamente na teoria 

económica sobre cartéis. 

Symeonidis (2002) estudou 76 acordos de cartel em 150 indústrias. Conclui que as 

proibições e penalidades aos cartéis conduzem a aumentos no nível de concentração. Em 

indústrias intensivas em publicidade, as despesas de publicidade diminuíram um pouco 

sendo que a publicidade funciona como alternativa a preços competitivos. O mesmo autor 

conclui que o aumento de competitividade não levou ao aumento das inovações. Os 

incentivos às fusões aumentam na presença de leis que permitem a empresas combinadas 

algo que proíbem a empresas independentes. Logo essas políticas, ao invés de 

aumentarem a competição acabam por produzir um efeito oposto. 

Griffin (1989) utilizou uma amostra de 54 cartéis internacionais de 22 indústrias 

diferentes referente ao período 1888-1994 e concluiu que a principal causa associada ao 

fim dos cartéis se deveu a choques externos8. A segunda principal causa deveu-se a batota 

e desacordos entre os membros e ainda à entrada e substituição por outras empresas. As 

alterações tecnológicas que não são acompanhadas pelas empresas dos cartéis aparecem 

como terceira causa da falha dos cartéis. 

Suslow (2005) estudou 71 cartéis de fabricação e commodities pertencente a 45 indústrias 

diferentes relativos ao período 1920-1939. Também conclui que a principal causa de falha 

dos cartéis se deveu a choques externos sendo a segunda principal causa a batota e 

desacordo entre os membros. 

Eckbo (1976) utilizou duas amostras de acordos internacionais de cartéis no período 

1819-1964. A primeira amostra continha 23 cartéis de 8 indústrias diferentes e a segunda 

amostra 29 cartéis de 13 indústrias diferentes. Em ambos os casos, a principal causa de 

                                                      
8 Como choques externos, destacam-se guerras, leis antitruste, e outras políticas governamentais. 
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insucesso dos cartéis deveu-se a batota e desacordos entre os membros, sendo a segunda 

causa entrada e substituição por outras empresas. 

Na indústria de cerveja (USA) estudada por McGahan (1995), as principais causas de 

insucesso do cartel foram a batota, as leis antritruste e guerras. 

Na indústria de bromo a entrada de novas empresas, guerra e leis antitruste, mudanças 

tecnológicas e problemas de negociação causaram o insucesso do cartel (Levenstein, 

1997). 

Na indústria de carvão, foi a entrada de novas empresas e batota que levaram a insucesso 

do cartel (Peters, 1989).  

Na indústria de diamantes, Spar (1994) conclui que as causas do insucesso do cartel 

passaram por entrada de novas concorrentes, batota e problemas de negociação. 

Segundo Marin e Sicotte (2003), na indústria de transporte marítimo foram as entradas 

de novas concorrentes e problemas de negociação as causas do insucesso do cartel. 

No mercado de petróleo a entradas de novas concorrentes ditou o insucesso do cartel 

(Grant e Thille, 2001). 

A entrada de novas concorrentes, batota, guerras e leis antitruste ditaram o insucesso do 

cartel ferroviário de U.S. Midwest (Green e Porter, 1984). 

Para Barbezat (1994) as guerras e leis antitruste no cartel de aço europeu foram a causa 

do seu insucesso. Já para o cartel de aço americano foram a batota, guerras e leis antitruste 

(Baker, 1989). 

Gupta (2001) estudou o cartel de chá e conclui que foram entradas de novas concorrentes, 

batota, guerras, leis antitruste e problemas de negociação as causas do seu insucesso. 

Segundo Levenstein e Suslow (2006) as causas mais relacionadas com o insucesso de 

cartéis devem-se em alguns casos à batota, mas na maioria dos casos devem-se à entrada 

de empresas concorrentes, choques exógenos e mudanças na estrutura da indústria. 

Nos casos estudados acima, referentes às indústrias de transporte marítimos, petróleo e 

ferrovia (U.S. Midwest) em alguns casos acabou, não só por perturbar a eficiência do 

cartel, mas também por levar à sua rutura.  

Pela análise de literatura feita, a causa mais comum de insucesso ou fim de cartéis deveu-

se à entrada de empresas concorrentes. Daí que os produtores norte-americanos devem 

ser levados a sério como ameaça à estabilidade do cartel da OPEP. A maioria das teorias 

económicas sobre cartéis ignoram a possibilidade de entrada de novas concorrentes, com 

exceção dos modelos de Sutton (1991) e Symeonidis (2002). Os cartéis mais eficazes 

cobram um único preço e tentam evitar a entrada de novas empresas. A maneira mais 
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eficaz de o fazerem é mantendo os preços baixos, daí que as variações nos preços de cartel 

ocorram com pouca frequência segundo Connor (2005). 

Apesar de todos os desafios à estabilidade dos cartéis enumerados anteriormente, os 

cartéis mais eficientes conseguem desenvolver mecanismos que reduzem os impactos de 

alterações externas, tais como flutuações cíclicas da procura, sem terem que incorrer em 

grandes custos de renegociações. Segundo Levenstein e Suslow (2006) as guerras de 

preços raramente são sinal de sucesso de cartel. Os cartéis com mais sucesso conseguem 

desenvolver punições contra a batota de modo a se criar estabilidade a um custo razoável.  

A teoria de cartel eficiente resulta da combinação de características industriais 

particulares e fundamentais. Levenstein e Suslow (2006) analisaram nove estudos 

empíricos abrangendo um total de 2721 cartéis chegando à conclusão que, tendo em conta 

a dinâmica das economias, a solução para os desafios dos cartéis mencionados 

anteriormente reside na adaptação constante, pelo que a chave para o sucesso do cartel 

implica o desenvolvimento duma estrutura organizacional que permita resolver esses 

problemas continuamente. A chave do sucesso dos cartéis reside na definição do 

equilíbrio de conluio e na adequação dos comportamentos de acordo com esse nível de 

equilíbrio. Devem ser feitos updates constantes consoante as variações da procura e 

custos, deve-se aprender como monitorizar as quantidades e preços dos membros, 

estabelecer incentivos de modo a que o conluio seja preferível à batota no longo prazo, 

estabelecer penalidades, estabelecer medidas de exclusividade para evitar a entrada de 

concorrentes e estabelecer a hierarquia do cartel, de modo a facilitar a comunicação.  

De acordo com Spar (1994), o envolvimento e a credibilidade dos membros do cartel são 

também determinantes na duração de cartel. O seu estudo incidiu sobre a indústria de 

diamantes e demonstrou como a cooperação entre os mineiros permitiu resolver 

problemas relacionados com a produção e direitos de propriedade. A indústria de aço 

estudada por Baker (1989) também beneficiou com a experiência e aprendizagem. Dick 

(1996) e Suslow (2005) testaram o efeito da aprendizagem nos cartéis, através dum estudo 

cross-section, e ambos concluíram que existe uma relação positiva entre aprendizagem e 

duração do cartel. 

A criação duma agência de vendas conjunta é a maneira mais eficaz de monitorizar as 

quantidades produzidas pelos membros do cartel, uma vez que estes deixam de 

discriminar individualmente sobre os preços, diminuindo as hipóteses de batota 

(Levenstein e Suslow, 2006). Os cartéis que adotam agência de vendas conjunta são mais 

estáveis, tal como aconteceu na indústria de cimento, diamantes, petróleo, transporte 
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marítimos (Levenstein e Suslow, 2006). Dick (1996) também conclui que a probabilidade 

do cartel falhar diminui. Steen e Sogard (1999) argumentam que a agência de vendas 

conjunta ajudou a proteger o preço do cartel na indústria de cimento norueguesa, através 

da prática de exportação do excesso de produção.  

Baker e Faulkner (1993) estudaram o cartel de equipamento pesado elétrico dos anos 50 

e concluíram que a estrutura organizacional é importante para a estabilidade do cartel pois 

o conluio é mais fácil quando se tratam de produtos estandardizados e em que a gestão 

do cartel pode ser descentralizada. Em produtos personalizados, que necessitam de 

contacto constante com os membros do cartel, o conluio é mais complicado. 

O cartel também deve ser coeso a nível cultural e social. Podolny e Morton (1999) no seu 

estudo de cartéis britânicos de transporte entre 1879-1929, constataram que a entrada de 

novas empresas estava dependente do status social e da cultura do entrante. A 

probabilidade de deixarem entrar no cartel empresas com status elevado era superior em 

cerca de 40% à hipótese de deixarem entrar empresas de status baixo. 

Symeonidis (2003) conclui que a probabilidade de conluio durar aumenta face a 

atividades capital intensivas, que o autor interpreta como sendo equivalentes a barreiras 

à entrada. 

Os cartéis mais eficientes tentam criar barreiras à entrada tais como predação coletiva 

(Podolny e Morton, 1999). Na indústria de sal foram criadas regulações, na indústria de 

potassa foram impostas tarifas de exportação, na indústria de ácidos cítricos foi imposta 

proteção antidumping, tudo com o objetivo de evitar a entrada de concorrentes 

(Levenstein e Suslow, 2006). Levenstein (1995) estuda o papel dos distribuidores na 

facilitação do conluio em finais do séc. XIX e inícios do séc. XX e remata com o exemplo 

do cartel de sal norte-americano no século XIX em que apesar de terem impostos uma 

série de mecanismos legais e extralegais de fixação e controlo de preços, limitações do 

output, etc., esses mecanismos ruíam no prazo máximo de dois anos devido ao facto de 

não existirem suficientes barreiras à entrada. 

Eckbo (1976) estuda as condições e os vários cenários que contribuem para que um cartel 

seja forte e estável. Segundo o autor, o preço de cartel é superior quando as empresas 

pertencentes ao cartel são homogéneas, isto é, têm custos semelhantes e são semelhantes 

na sua dimensão.  

Segundo Griffin (1989) os carteis também são mais eficientes no aumento dos preços 

quando são mais centralizados. 
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Suslow (2005) conclui que a duração dos cartéis aumenta quanto maior for a quota de 

mercado dos membros do cartel. 

O teste econométrico feito por Dick (1996) encontrou evidência que os cartéis sobre a 

regência do Webb-Pomerene Act de 1918 que vendiam para grande número de 

consumidores, apresentavam tendência de dissolução. Segundo o autor, o conluio é 

facilitado em indústrias com grandes barreiras à entrada, grande poder de mercado e 

grande capacidade de negociação. 

Já Levenstein e Suslow (2006) rematam que o conluio internacional é possível na 

presença de grande número de consumidores na medida em que muitos cartéis vendem 

bens intermediários para indústrias concentradas como a Coca-Cola, Procter&Gamble, 

Kellogg Company, entre outros. No entanto, há que ter em conta que esses clientes 

possuem grande poder de negociação do lado deles, o que pode acarretar pressão para 

baixar os preços de cartel. Na indústria de bromo e potassa, os clientes tentaram integrar-

se verticalmente nos cartéis (Levenstein e Suslow, 2006) e na indústria de rayon tentaram 

fazer acordos com os “desertores” do cartel (Levenstein, 2000). Na indústria de potassa, 

houve uma fusão com clientes que eram fabricantes de fertilizantes (Levenstein, 2000). 

A evidência demonstrou que a existência duma organização cooperativa no cartel de aço 

alemão diminuiu a possibilidade de batota entre os membros do cartel. Os clientes do 

cartel de aço alemão receberam ainda descontos proporcionados pelo cartel (Barbezat, 

1994). Assim sendo, grandes empresas muitas vezes estão dispostas a aceitar a presença 

de cartel pois, mesmo com preços mais elevados, conseguem obter uma vantagem 

competitiva, algo que competidores mais pequenos não conseguem proporcionar aos seus 

clientes. 

O sucesso do cartel pode ser avaliado como a capacidade de alterar os preços de mercado 

nomeadamente através da comparação entre o preço na presença ou sem presença de 

conluio e ainda através da análise dos efeitos das guerras de preços (Levenstein e Suslow, 

2006). Obviamente que na análise do sucesso do cartel, a comparação entre o preço na 

presença de conluio e sem presença de conluio é insuficiente. Os lucros devem ser 

analisados no período total de existência do cartel e não apenas análise do período em que 

os preços estiveram muito elevados pois podem ter existidos guerras de preços em que, 

apesar do objetivo ter sido manter o conluio, não foram sustentadas no tempo. 

Algumas teorias económicas atribuem efeitos positivos ao conluio proveniente dos 

cartéis. Esses efeitos positivos advêm de aumentos de eficiência resultantes da 

coordenação entre os diferentes membros do cartel que fazem o offset das perdas 
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recorrentes das diminuições de output na presença de poder de mercado. No geral, há um 

benefício social. Por exemplo, nos casos em que os membros do cartel estão sujeitos a 

significativos custos fixos, economias de escala e procura volátil, a coordenação entre os 

membros ajuda a diminuir custos de competição que poriam em risco a sua sobrevivência 

individual. Os custos fixos podem ser repartidos entre os diferentes membros/empresas, 

conduzindo a ganhos de eficiência tanto para os produtores como para os consumidores 

(Taylor, 2010).  

Analisando também os efeitos que os cartéis produzem sobre o investimento e 

produtividade, partindo do exemplo de empresas que escolhem primeiro o nível de 

investimento e posteriormente os preços, o investimento é superior do que em 

concorrência perfeita. A indústria de cimento norueguês no período 1927-1982 foi 

estudada por Steen e Sogard (1999) e a indústria de carvão alemão entre 1893–1913  foi 

estudada por Peters (1989). Em ambos os estudos foi concluído que o aumento de preços 

do cartel conduzia a aumentos no investimento. No caso do aço europeu, existiam acordos 

no cartel sobre a quantidade limite de investimento (Barbezat, 1994). Na amostra utilizada 

por Symeonidis (2002), sobre cartéis britânicos, é concluído que o conluio é mais 

recorrente em indústrias com custos afundados menores, custos esses que provêm de I&D 

e publicidade. Já investimentos em capital fixo são mais recorrentes na presença de 

conluio. Perante elevados custos fixos, o cartel estabelece o preço em níveis de lucro mais 

elevados. Em indústrias desse tipo, o aumento da competição tende a situar os preços 

abaixo dos custos médios de longo prazo. Nesse caso, não há incentivos ao investimento. 

Ao estabilizarem os preços de forma a cobrirem o total dos custos médios de longo prazo, 

os cartéis acabam por aumentar o investimento e consequentemente a produtividade 

(Levenstein e Suslow, 2006). Logo, no longo prazo, os cartéis podem produzir aumentos 

de eficiência, pois o aumento da produtividade permitirá preços mais baixos e aumentos 

no output. 

Após a revisão de literatura sobre cartéis feita, é necessário enquadrar a OPEP neste 

estudo. Alguns argumentos remetem para o facto de que o aumento da concorrência 

trazido pela “revolução do xisto” enfraquecerá o poder do cartel, aumentando as 

quantidades oferecidas e diminuindo o preço do petróleo. No entanto, grande parte da 

teoria contra-argumenta essa hipótese pois, com o cartel unido e sem excesso de 

capacidade produtiva fora da OPEP, existe pouca capacidade de influência sob os preços., 
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O comportamento do mercado do preço do petróleo em 19739 evidenciou o poder de 

mercado da OPEP, principalmente tendo em conta a inelasticidade dos preços de petróleo. 

Antes de 1970, a capacidade de produção extra dos USA, impedia que a OPEP exercesse 

poder sobre os preços de petróleo. Atualmente a OPEP é composta por países com 

objetivos políticos e nacionais bem específicos, a especulação acarreta sérios riscos na 

medida em que pode ocorrer a separação da relação entre o preço e os normais fatores de 

oferta e procura (Steele e Daly, 1981). O modo mais eficiente de reduzir o poder de 

monopólio da OPEP no longo prazo é através do desenvolvimento de capacidade 

produtiva de petróleo fora dos territórios controlados pela organização. 

A literatura sobre a caracterização económica da OPEP está dividida em dois segmentos 

principais: em primeiro lugar aqueles que defendem que a OPEP é uma fonte de poder no 

mercado de petróleo e as suas políticas influenciam o mercado energético e os preços, 

sendo assim um cartel. Em segundo lugar estão aqueles que consideram que são as 

condições de mercado e as forças competitivas que produzem efeitos no mercado 

energético (nomeadamente nos preços de petróleo) e não a OPEP. 

Segundo Loderer (1985) a OPEP teve grande influência no mercado no período 1980-

1983, apesar dos choques de petróleo de 1973 e 197910 não estarem relacionados com as 

políticas e decisões da OPEP. Contudo, o autor, tal como Griffin (1985), refere que a 

classificação da OPEP como cartel faz mais sentido uma vez que os membros partilham 

o mercado tendo em conta as quotas de produção atribuídas. 

De acordo com o modelo de maximização de lucro, a OPEP funciona como um cartel. 

Adelman (1989, 1990, 1993, 1995) afirma que o preço duma commodity pode variar em 

função da sua escassez ou perante um monopólio. Diz ainda que o crescimento (ou a 

percepção) da escassez de petróleo é uma ilusão. Assim sendo, se o petróleo não está a 

ficar escasso, o que poderá explicar os elevados preços do petróleo é o grau de 

concentração do mercado. Assim sendo, a OPEP é um cartel. 

Samuelson e Nordahaus (1993) identificam a OPEP como uma forma de oligopólio uma 

vez que se trata dum pequeno número de produtores que têm capacidade de controlar os 

preços.   

                                                      
9 Em 1973 os preços de petróleo quadruplicaram pois a Arábia Saudita declarou embargo nas exportações 

aos EUA e Holanda. Os preços baixaram após 1974 devido ao surgimento de fontes de energia alternativas. 
10 Com o corte total na extração de petróleo do Irão devido à greve de Outubro de 1978 por parte dos 

trabalhadores Iranianos e posteriormente à Revolução Iraniana de 1979, os preços de petróleo voltaram a 

subir (corte superior a 2 milhões de barris de petróleo por dia). 
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Bockem e Schiller (2004) apresentam a OPEP como líder e as empresas não-OPEP como 

tomadoras de preço, salientando o poder de mercado da OPEP.  

Os autores Hochman e Zilberman (2015) defendem que a OPEP é um cartel de nações e 

não um tradicional cartel de empresas. A organização estabelece as quotas de produção e 

os países pertencentes à OPEP criam as suas próprias políticas ligadas aos combustíveis 

de forma individual. Por exemplo, os preços dos combustíveis dentro dos países da OPEP 

são bastante inferiores aos preços praticados fora da OPEP (cerca de metade). E é assim 

criada uma grande diferença entre os preços dos combustíveis dentro dos países da OPEP 

e fora deles. Entre 2002 e 2006 o preço do petróleo e os preços dos combustíveis mundiais 

subiram cerca de 500%. Contudo, os subsídios aos combustíveis dentro dos países da 

OPEP aumentaram (Hochman e Zilberman, 2015). Por esta altura, a Arábia Saudita 

baixou em cerca de 30% os preços dos seus combustíveis. Sendo o objetivo dos cartéis  

maximizar o lucro, a OPEP não deveria aumentar os preços dentro dos seus países ou 

pelo menos não aumentar os subsídios? Hochman e Zilberman (2015) assumem um 

modelo em que a OPEP é composta por diferentes políticos e não diferentes empresas. 

Analisando os dados entre 1993 e 2010, eles concluem que apesar da média do subsídio 

dentro da OPEP ser superior em cerca de 6% face aos países não pertencentes à OPEP, 

há países dentro da organização em que o subsídio é significativamente maior do que em 

outros. A Venezuela e o Irão, que costumam ter das quotas de produção mais baixas 

dentro da OPEP, são os países em que o valor dos subsídios é mais elevado. Os países da 

OPEP procuram, através dos seus subsídios, ajustar o consumo interno dos combustíveis 

às preocupações das políticas económicas internas. Apesar de haverem grandes subsídios 

nos preços da gasolina, o mesmo não tende a acontecer nos preços do gasóleo. Isso pode 

ser explicado pelo facto da OPEP exportar o petróleo mas importar produtos refinados do 

petróleo, como o gasóleo. Os países da OPEP estão bastante dependentes do gasóleo, o 

que explica a queda dos subsídios no gasóleo. Ainda segundo Hochman e Zilberman 

(2015), países com fracos governos/instituições são os mais propensos a altos subsídios 

aos combustíveis. De acordo com os autores, 10% da procura de combustíveis em 2012 

foi substituída por combustíveis fósseis alternativos. Assumindo um cartel de nações, isso 

levaria à descida dos preços dos combustíveis mundiais em 7,89%. Alternativamente, 

assumindo um cartel de empresas, os preços aumentariam em cerca de 13,2%. Isto porque 

assumindo um cartel de nações, a OPEP consegue responder à queda dos preços e 

consumo, aumentando o seu consumo interno. Logo os preços internacionais não baixam 

tanto. 
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Outros autores, nomeadamente Griffin e Teece (1982), vêm a OPEP como maximizadora 

da receita. Isto implica que quando os preços do petróleo sobem acima duma determinada 

margem, cada membro da OPEP beneficia com a diminuição da oferta. Ramcharran 

(2002) reporta uma teoria semelhante à da maximizadora da receita em que a OPEP define 

um determinado nível de preço e ajusta a sua produção de forma a atingir esse preço pré-

definido. 

Os modelos acima mencionados, suportam a teoria da OPEP como cartel. Contudo essa 

teoria económica é refutada por outros modelos que defendem que o mercado de petróleo 

é um mercado competitivo e desse modo as variações dos preços do petróleo são 

explicadas por outros fatores que não o poder de mercado da OPEP. Vejamos, Verleger 

e Philip (1991) defendem que os aumentos do preço de petróleo em 1979-1974 e 1979-

1980 se deveram a situações políticas que levaram à diminuição da oferta de petróleo. 

Aliás, devido ao fraco poder da OPEP para influenciar os preços, estes não se mantiveram 

estáveis (Ezzati, 1976). 

Aquando do seu surgimento, em 1960, a OPEP não controlava a produção nem as suas 

reservas de petróleo. O controlo era feito pelo cartel “Sete Irmãs”. O objetivo primordial 

que levou à criação da organização era apenas criar pressão junto das empresas 

petrolíferas com vista a aumentar o preço de venda do petróleo, preço esse que se situava 

em níveis muito baixos na altura. Em 1985 a OPEP deixou o seu sistema de fixação de 

preços. Ao fixar os preços num determinado nível, a OPEP tinha que “jogar” com os 

volumes de produção. Só após 1981 se começaram a estabelecer quotas de produção, 

tornando-se esta estratégia definitiva em 1983 (Hammoudeh e Madan, 1995). Só portanto 

a partir desta fase é que se pode associar o comportamento da OPEP ao comportamento 

de um cartel. 

Com a queda da produção em 1980, a OPEP passou de uma quota de mercado de 51% 

para 28%. O sistema de quotas introduzido pela OPEP falhou no seu objetivo de manter 

os preços dentro de uma banda desejada. A procura de petróleo da Arábia Saudita passou 

de 10,2mb/d em 1980 para 3,6mb/d em 1985 o que levou a Arábia Saudita a abandonar o 

sistema de fixação de preços. Os eventos de 198011 demonstraram a fragilidade da OPEP 

para manter os preços ao nível desejado. 

                                                      
11 No final de 1980, o Iraque invadiu o Irão o que fez com que a produção da OPEP caísse em cerca de 

10% e os preços voltassem a subir. 
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A OPEP responde por cerca de 40% do fornecimento mundial de petróleo. Tendo em 

conta que a OPEP representa cerca de 80% das reservas mundiais de petróleo, seria de 

esperar que a sua quota de mercado fosse superior aos 41,8% em 2014 (OPEC, 2015). 

Segundo Alhajji e Huettner (2000), todos os outros cartéis de commodity do mundo 

detêm uma participação de mercado significativamente superior à da OPEP: 

 

Tabela 1 - Comparação da Participação de Mercado entre diferentes cartéis 

internacionais de commodities 

 

Fonte: (Alhajji e Huettner, 2000). 

Ainda comparando a OPEP com outros cartéis de commodities, a OPEP é a única que não 

cumpre os seguintes requisitos: cumprimento das quotas de produção estabelecidas, 

regulação de mercado, mecanismos de punição, preços mínimos e sistemas de auditoria. 

 

1.1.4.1. Heterogeneidade entre os membros da OPEP  

 

Uma das grandes dificuldades na classificação da OPEP como cartel deve-se às grandes 

diferenças económicas, políticas e sociais entre os membros da organização. 

O ex-secretário executivo da OPEP, Fadhi Al-Chalabi, veio a público declarar que a 

OPEP é uma organização política de países economicamente heterogêneos de interesses 

nacionais conflituantes. Os ministros do petróleo são políticos e, por definição, políticos 

sempre olham para o curto prazo. De facto, os países que compõem a OPEP têm 

características distintas e consequentemente objetivos económicos e/ou políticos também 

divergentes. De um lado estão países com baixa densidade populacional, grandes reservas 

de petróleo e poucos recursos não petrolíferos, altos rendimentos per capita e 

infraestruturas modernas. Do outro lado temos o oposto: países com alta densidade 

populacional e baixos rendimentos per capita, mas contudo com economias mais 

diversificadas e não tão dependentes do mercado petrolífero. Logo os seus desafios 

económicos, políticos e sociais são diferentes. 
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De notar que os países com maiores reservas de petróleo (Arábia Saudita, Catar, Iraque, 

Irão) são também os que têm menores custos com a produção de petróleo. Além de custos 

de produção diferentes, também a elasticidade preço da procura de petróleo diverge 

dentro dos países da OPEP no longo prazo. O principal indutor da grande diferença das 

estratégias preferenciais dos países da OPEP é a diferença que existe nas suas taxas de 

desconto12 dos lucros futuros. Em países como a Arábia Saudita, o ônus de não colocar 

as suas reservas no mercado é muito superior do que em países como a Indonésia por 

exemplo. A expectativa de preços mais altos no futuro, faz com que haja interesse em 

manter os preços mais moderados no curto prazo. A Arábia Saudita e os seus semelhantes 

procuram estratégias que mantenham os preços moderados como forma de limitar ou não 

incentivar a procura de novas fontes de energia e a produção não-OPEP. No que toca à 

Arábia Saudita, 75% das receitas governamentais advêm do petróleo e representam cerca 

de 90% do total das suas exportações (Ratti e Vespignani, 2015). Países com 

características semelhantes às da Arábia Saudita têm interesse em prolongar a vida útil 

do petróleo uma vez que as suas economias não são diversificadas e são altamente 

dependentes das receitas dessa commodity. A sua taxa de desconto dos lucros futuros é 

baixa. Na defesa desses objetivos, a Arábia Saudita, agindo como produtor excedente, 

aumenta muitas vezes a sua produção quando os preços do petróleo estão muito elevados. 

Os interesses dos países da OPEP com caraterísticas opostas são diferentes. Uma vez que 

as suas economias não são tão dependentes do petróleo, os seus objetivos passam por 

maximizar o preço do petróleo no presente, defendendo a diminuição da produção. A 

sustentabilidade no futuro não lhes é vantajosa uma vez que são países com reservas mais 

pequenas preferindo desse modo auferir lucros elevados enquanto podem. Quanto 

maiores forem os seus lucros, mais poderão investir noutras vertentes da economia. O 

custo de oportunidade é mais baixo nestes países, por isso eles não costumam obedecer 

às quotas de produção estabelecidas pela OPEP. 

Hnyilizca e Pindyck (1976) afirmam que países com baixas taxas de desconto e grandes 

reservas preferem adotar preços mais baixos. Os autores dividem a OPEP em dois grupos: 

savers e spenders, consoante o país possua baixas taxas de desconto ou altas taxas de 

desconto, respetivamente. De notar que os spenders também se caracterizam por terem 

grandes necessidades imediatas de dinheiro. Segundo os autores, para um resultado 

ótimo, o ideal seria os spenders explorarem primeiro sendo que os savers deixariam as 

                                                      
12 Valor presente dos lucros que podem ser obtidos no futuro. Quando esse valor é significativo, o país 

caracteriza-se por ter uma baixa taxa de desconto. 
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suas reservas por explorar numa primeira fase (cerca de 10/12 anos). Contudo a solução 

é politicamente impossível. 

Paralelamente a isso, os países da OPEP vivem em constante instabilidade política. 

Quarenta e seis conflitos militares entre países pertencentes à OPEP são reportados desde 

o final da segunda guerra mundial. 

A OPEP é gerida por governos. Por esse motivo é complicado associar as caraterísticas 

da OPEP com as estratégias seguidas por outros oligopólios de empresas. Os governos 

não têm apenas objetivos económicos como a maximização dos seus lucros, mas têm 

também e sobretudo objetivos políticos. 

A heterogeneidade entre os países da OPEP torna crucial aos países gerir o conflito entre 

as suas necessidades financeiras de curto prazo e o interesse da participação no mercado 

de petróleo no longo prazo. 

Alhajji e Huettner (2000) destacam algumas características que devem ser observadas, 

segundo a literatura económica de cartel, para que uma organização seja classificada 

como tal:  

- Divisão do mercado através de um sistema de quotas; 

- Monitoração do sistema de quotas e sistema que possibilite identificar violações e 

violadores às mesmas;  

- Punição dos violadores das quotas através de mecanismos estabelecidos;  

- Garantia de que o cartel, e não países-membros, tenham autoridade para impor a 

autoridade da organização;  

- Existência de reservas financeiras e stocks de produto para sustentar preços e para 

prevenir que altos preços levem à substituição do consumo e à erosão do poder de 

mercado do cartel;  

- Detenção de participação significativa do mercado de maneira a controlá-lo. 

Em relação ao primeiro ponto, como já referido, o sistema de quotas só foi introduzido 

na OPEP a partir de 1983. E como já estudado, os acordos de quota nem sempre são 

cumpridas pelos membros da OPEP. O não cumprimento da quota estabelecida pela 

OPEP não traz qualquer punição e pouco é a monotorização que existe no cumprimento 

dos acordos de quota. A OPEP criou um comitê ministerial apenas 25 anos depois da sua 

fundação. Mas a monotorização que existe não é um impeditivo ao desrespeito das quotas 

uma vez que consiste apenas na verificação das certificações de exportações. Ainda que 

a Arábia Saudita aja como produtor residual, ela não o faz com base em orientações ou 

imposições da OPEP mas sim com base em interesses próprios. Num cartel, a autoridade 
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da organização deve estar acima da autonomia dos seus membros, o que não acontece na 

OPEP. 

Será assim que é possível classificar a OPEP como cartel no sentido económico? 

Se grande parte dos objetivos da organização não passam pela maximização do lucro, 

então a organização não cumpre uma das principais características dum cartel. Uma vez 

que os gestores da OPEP são governos, estes procuram auferir lucros mas o objetivo 

principal é o desenvolvimento económico (Banks, 1986). 

Apesar da literatura estar dividida no que toca à classificação económica da OPEP como 

cartel, sobressaem duas visões principais: OPEP como cartel maximizador de lucros e 

Arábia Saudita como firma dominante e principal gestora dos níveis de produção e preços 

do petróleo. 

 

1.1.4.2. Papel da Arábia Saudita 

 

Alguma literatura económica defende que o mérito da OPEP e a sua classificação como 

cartel não é da organização mas sim dos sauditas. Defendem que a OPEP não é um cartel 

mas sim que a Arábia Saudita age como firma dominante. Hoje, já não são as grandes 

empresas petrolíferas que têm destaque na oferta de petróleo mas sim países. As 5 maiores 

empresas privadas representam menos de 12% da oferta mundial, sendo que apenas a 

quota da Arábia Saudita é superior a isso (Hamilton, 2008). De Santis (2003) afirma que 

sem a Arábia Saudita a agir como produtor residual, a OPEP não seria capaz de produzir 

dentro dos volumes estabelecidos. O modelo de firma dominante pressupõe que a OPEP 

estabelece o preço no ponto em que a receita marginal iguala o custo marginal. 

Segundo Griffin e Teece (1982) tanto a estabilidade da OPEP como a manutenção dos 

preços de monopólio devem-se à Arábia Saudita. O país é considerado como o produtor 

“pulmão” uma vez que mantem os preços de monopólio através da absorção das 

flutuações da oferta e procura. De acordo com o seu modelo, a Arábia Saudita escolhe o 

preço que maximiza a sua riqueza, antecipando a reação dos países não-núcleo da OPEP. 

A Arábia Saudita joga com a sua grande capacidade de produção. 

Adelman (1993) diz que a OPEP escolhe as suas quotas de produção com o objetivo de 

manter o preço de cartel, cabendo à Arábia Saudita agir como produtor residual. A OPEP 

é assim vista como um cartel com fraca cooperação pois permite que os países 

maximizem os seus lucros de forma individual escolhendo os seus níveis de produção. 
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Mabro (1996) vai de encontro à teoria de Adelman (1990, 1993, 1995) pois também vê a 

Arábia Saudita como firma dominante que atua como um líder de preços segundo o 

Modelo de Stackelberg. Segundo Al-Yousef (1998) a descrição perfeita de uma empresa 

em Stackelberg é que, como único grupo estruturado de vendedores na comercialização 

de energia, a OPEP pode tomar decisões de preço e produção com profundos impactos 

no mercado energético mundial. Outros vendedores de energia estão dispersos em 

entidades separadas, sem políticas de coordenação em comum além do objetivo de 

assegurar e manter uma participação de mercado a um preço alto o suficiente que os 

permita continuar a investir na indústria. Dentro de uma organização com membros com 

características tão heterogéneas, o papel da firma dominante é importantíssimo. Se se 

assume que a OPEP age como cartel, a organização, aquando da definição das suas 

estratégias, tem em consideração a reação dos outros produtores às suas estratégias, o que 

indica que a OPEP pode ser estudada de acordo com o modelo da empresa líder em 

Stackelberg. Já se se considerar que a OPEP considera a produção dos outros produtores 

como dada, então a OPEP pode ser estudada de acordo com o modelo teórico de Cournot 

(Horn, 2004). Desde que a Arábia Saudita obtenha ganhos superiores aos do Equilíbrio 

de Cournot, o país está disposto a aceitar desvios à quota estabelecida por parte dos outros 

países da organização. A Arábia Saudita também age como produtor swinger de forma a 

obter lucros acima do Equilíbrio de Cournot. A Arábia Saudita consegue punir os 

membros através do aumento das suas produções até ao ponto em que todos os membros 

do cartel atinjam apenas os lucros de Equilíbrio de Cournot. A Arábia Saudita adota esta 

estratégia de “olho por olho” quando a batota13 se torna demasiado flagrante (Fattouh e 

Mahadeva, 2013). A título de exemplo temos o aumento da oferta da Arábia Saudita em 

1985 como forma de aumentar a sua quota de mercado e o aumento da produção em 1998 

quando a Venezuela também tinha aumentado consideravelmente a sua produção, 

ultrapassando a quota estipulada pela OPEP. No Contra-Choque 1986 e durante a Guerra 

do Golfo, a Arábia Saudita aumentou a sua produção, cobrindo as falhas de produção dos 

outros membros da OPEP uma vez que estes haviam reduzido a sua produção devido aos 

conflitos. A Arábia Saudita age assim como disciplinador da OPEP e tenta manter a 

coesão da organização. 

Segundo De Santis (2003) o cumprimento da estabilidade de preços requer a manutenção 

do excesso de capacidade produtiva de forma a ser jogada estrategicamente quando os 

                                                      
13 Produção bastante acima da quota estabelecida. 
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preços atingem patamares acima ou abaixo do desejado. De acordo com Smith (2005) 

sem o excesso de capacidade produtiva da Arábia Saudita, haveriam ciclos mais 

acentuados na indústria do petróleo que poderiam desestabilizar empresas e até países. 

O papel central da OPEP é assim desempenhado pela Arábia Saudita. Os outros países 

com características e estratégias semelhantes às da Arábia Saudita são vistos como o 

núcleo da OPEP enquanto que os restantes países são membros do cartel apenas 

nominalmente, uma vez que aumentam as suas produções quando lhes convém 

economicamente (Alhajji e Huettner, 2000). O sistema de quotas nunca foi impeditivo 

para a sobreprodução. Os países com altas taxas de desconto dos lucros futuros anseiam 

por uma participação no mercado superior às quotas estabelecidas pela OPEP. São os 

países do núcleo da OPEP que produzem abaixo das capacidades das suas reservas na 

tentativa de administrar o mercado, sendo o papel de produtor residual atribuído à Arábia 

Saudita devido às suas grandes reservas e baixos custos de produção. A Arábia Saudita 

varia a sua produção para tentar fazer face aos desvios à quota feitos pelos países não 

pertencentes ao núcleo da OPEP. Assim a OPEP não pode ser vista como um cartel 

disciplinado, uma vez que são feitos ajustes opostos entre os membros da organização 

(Libecap et al., 2001).  

De notar ainda que, segundo a teoria económica de cartel, a curva da procura é elástica. 

Contudo, o que permitiu à OPEP auferir grandes lucros foi precisamente a inelasticidade 

da curva da procura durante os choques de preços do petróleo. Apesar dos preços elevados 

que se fizeram sentir, a procura não diminuiu. Num mercado de concorrência perfeita, a 

curva da procura é infinitamente elástica. Um monopolista nunca escolhe operar num 

mercado em que a curva da procura é inelástica pois este é incompatível com a 

maximização do lucro uma vez que se pode sempre diminuir a produção para aumentar 

os lucros (Samuelson e Nordahaus, 1993). Se um cartel maximiza os lucros, a elasticidade 

deve ser maior que um, se maximiza as receitas, a elasticidade deve ser igual a um. Se a 

elasticidade é menor que um, não há poder monopolista pois não há maximização dos 

lucros nem das receitas. No que toca à OPEP, Alhajji e Huettner (2000) referem que a 

elasticidade apenas é maior que um no caso da Arábia Saudita. Para os restantes países 

da OPEP, a elasticidade é menor do que um. A OPEP opera então na parte inelástica da 

curva da procura. Assim sendo, a OPEP não pode ser vista como um cartel maximizador 

de lucro nem de receita segundo os autores. 

Os autores Alhajji e Huenttner (2000) chegam mesmo a concluir que a visão da OPEP 

como cartel se deve apenas à Arábia Saudita, “A OPEP é a Arábia Saudita...” e enumeram 
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ainda algumas evidências que demonstram que a Arábia Saudita age como firma 

dominante: 

- Produtores não-OPEP produzem sempre próximos à sua capacidade;  

- Produtores OPEP, com a exceção da Arábia Saudita, não reduzem voluntariamente a 

sua produção a não ser em casos de guerras ou de condições extraordinárias de mercado;  

 - A produção do Arábia Saudita é negativamente correlacionada com a dos demais países 

da organização;  

 - Determinou-se oficialmente que a Arábia Saudita seria o produtor residual com o 

objetivo de estabilizar o mercado internacional de petróleo;  

 - A Arábia Saudita opera na parte elástica da curva da procura de petróleo, enquanto a 

OPEP opera na parte inelástica. 

Assim, vários autores, nomeadamente Mabro (1975), Adelman (1995), Al-yousef (1998), 

Griffin e Neilson (1994), defendem que o poder de mercado como cartel que a OPEP 

possui deve-se ao papel crucial desempenhado pela Arábia Saudita. Como é sabido, a 

Arábia Saudita possui as segundas maiores reservas petrolíferas do mundo (OPEP, 2016). 

Devido ao seu excesso de capacidade, a Arábia Saudita age como produtor líder dentro 

da OPEP. Tem um papel disciplinador dentro da organização pois recompensa os 

membros que produzem dentro das quotas estabelecidas e atribui punições aos restantes. 

De Santis (2003) refere que as flutuações de preço do petróleo resultam da criação dos 

acordos de quota pela OPEP contudo, no longo prazo, a Arábia Saudita age como o país 

dominante dentro da organização. 

Já Loderer (1985) divide a OPEP em três grupos: 

- Arábia Suadita, Quatar, Libia, Kuwait e UAE, como representantes de cartel; 

- Irão, Algéria e Venezuela como maximizadores do preço; 

- Angola, Nigéria, Iraque e Indonésia como maximizadores de produção. 

Apesar da OPEP a partir de 1973 começar a tentar agir como um cartel, primeiro 

definindo metas de preços e depois metas de produção, as suas estratégias não são 

consistentes com as estratégias/atuações dum cartel económico. O cumprimento de 

algumas das metas estabelecidas pela OPEP deve-se à Arábia Saudita que age como firma 

dominante e produtor residual. Também fatores externos à OPEP, como fatores 

geopolíticos, contribuíram para o sucesso da OPEP em vários pontos da história. Aquando 

das guerras e revoluções com países da OPEP, a diminuição das quantidades de petróleo 

oferecidas, permitiram manter os preços elevados. Por outro lado, os esforços e estratégias 
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da OPEP tornam-se muito vulneráveis face a outros fatores externos, como invernos mais 

moderados, com consequente diminuição da procura. 

A literatura económica encontra-se assim dividida entre aqueles que consideram que o 

preço do petróleo é determinado através das forças competitivas de mercado e que a 

OPEP pouco poder de mercado tem e aqueles que argumentam que a OPEP tem 

conseguido manter os preços acima de níveis competitivos através do seu controlo da 

oferta. Em 1998, os membros da OPEP conseguiram coordenar-se e trabalhar em 

conjunto para o bem da organização uma vez que conseguiram fazer cortes sucessivos na 

produção e subir os preços de $10 para $23 por barril em finais de 1999. Em Dezembro 

de 1998 os preços do Dubai estavam nos $10 por barril.  

Os países da OPEP estabelecem grandes barreiras à entrada de investimento externo nas 

suas reservas petrolíferas, conseguindo desse modo controlar a oferta. 

A OPEP tenta manter os preços do petróleo entre dois limites: o limite inferior representa 

os custos de produção e o limite superior estabelece o limite para a entrada de substitutos. 

“A habilidade dos membros da OPEP para chegar a acordos não deve ser subestimada. É 

assumido que todos os membros, incluindo os maiores produtores, estariam em pior 

situação sem a OPEP” (Mabro, 1975). 

Apesar das opiniões acerca da classificação económica da organização estarem divididas, 

a visão que melhor parece enquadrar-se no comportamento económico da OPEP é 

classificá-la como cartel. 
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2. A Revolução do Xisto e a Queda dos Preços de Petróleo  

 

A OPEP responde a cerca de 1/3 da procura mundial e prevê manter essa posição por pelo 

menos mais 20 anos (OPEC, 2015). Contudo, com o novo advento do xisto betuminoso14, 

essas previsões estão em risco. Desenvolvimentos tecnológicos, nomeadamente 

fraturamento hidráulico, possibilitam agora a extração de grandes quantidades de petróleo 

e gás que estão presos em formações rochosas de xisto. O poder do cartel fica 

enfraquecido por este aumento de fontes de energia alternativas. 

O aumento da oferta mundial de petróleo, influencia o preço mundial dessa commodity15. 

A queda dos preços de petróleo desde meados de 2014 parece estar relacionada com a 

“revolução do xisto” mas sendo o boom das produções de petróleo de xisto ainda recente, 

a literatura não é muito extensa. 

Arezki e Blanchard (2014) concluíram que a descida dos preços de petróleo a partir de 

meados de 2014 e dos preços de metais foi uma resposta ao abrandamento da economia 

mundial. Alquist e Guenette (2014) chegaram a conclusões semelhantes, demonstrando 

que o aumento da oferta de petróleo pelos Estados Unidos por si só não mostra evidências 

de ser capaz de produzir efeitos nos preços mundiais de petróleo.   

Segundo Manescu and Nuno (2015) a queda nos preços de petróleo a partir de meados de 

2014 deveu-se a choques inesperados na oferta sendo que a maioria dos impactos do 

aumento da oferta de petróleo (pelos Estados Unidos) já se encontra refletida nos preços 

mundiais de petróleo. Os autores utilizaram um modelo que refletia o comportamento do 

mercado mundial de petróleo. Já Baumeister e Kilian (2016) atribuíram a queda dos 

preços de petróleo a dois fatores: choques cumulativos na procura devido a uma economia 

em recessão e inesperados choques na oferta. 

Apesar de Kilian (2016) considerar que os produtores de petróleo de xisto têm capacidade 

de se manterem competitivos mesmo num cenário de preços de petróleo em queda, as 

probabilidades da “revolução do xisto” produzirem efeitos a longo prazo são fracas na 

medida em que, segundo o autor, trata-se duma solução de energia alternativa numa 

perspetiva apenas de médio prazo (uma década).  

 

                                                      
14 O Xisto Betuminoso é uma rocha sedimentar de grão fino, rica em material orgânico, contendo 

querogênio (uma sólida mistura de compostos químicos orgânicos), a partir do qual hidrocarbonetos 

líquidos chamados de óleo de xisto podem ser produzidos. O óleo de xisto é um substituto para o petróleo 

convencional. 
15 Petróleo. 
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Capítulo II – Considerações metodológicas  

 

O presente estudo surge em seguimento das questões exploradas na revisão de literatura 

e pretende obter algumas evidências/sugestões acerca da inter-relação entre os preços do 

barril de petróleo, quantidades de petróleo oferecidas pela OPEP e a oferta de petróleo de 

xisto. O capítulo encontra-se estruturado da seguinte forma: primeiro expõe-se a questão 

de investigação e a metodologia adotada. O ponto 2 reflete o estudo empírico realizado, 

nomeadamente a seleção de dados e variáveis utilizadas e respetivos testes de robustez ao 

modelo e por fim, no ponto 3, serão discutidos os resultados obtidos. 

 

1. Hipótese de Investigação e Metodologia  

A principal hipótese de investigação deste estudo é: 

 Os preços de petróleo são influenciados negativamente não só pela “Revolução 

do xisto”, mas também pelo consequente aumento das quantidades oferecidas pelo 

cartel OPEP.”    

 

Dada a endogeneidade entre as variáveis, o modelo VAR - Vector Autoregressive Model 

é uma metodologia adequada pois modela relações entre variáveis interdependentes como 

é o caso neste estudo. O modelo vetor autorregressivo (VAR) foi criado por Sims (1980) 

no seu trabalho “Macroeconomics and reality”. O modelo testa a existência de uma 

relação dinâmica entre séries temporais financeiras e económicas. Recorrendo aos 

modelos dos Vetores Auto-regressivos é possível analisar as inter-relações entre variáveis 

olhando para os seus valores desfasados permitindo antecipar o comportamento futuro 

das mesmas. São assim eficientes para a previsão do comportamento futuro de séries 

temporais interrelacionadas (Caiado, 2002). 

O modelo VAR utilizado será o proposto por Lutkepohl (2005).  

Podemos, de uma maneira simplificada, definir variáveis endógenas como aquelas que 

podem ser explicadas pelo modelo, construindo-se um modelo para as estimar, enquanto 

que as exógenas são aquelas que são definidas fora do modelo. 

O modelo permite resumir os dados macroeconómicos através da auto-regressão vetorial. 

Ele permite relacionar todas as variáveis endógenas e os valores passados das mesmas, 

permitindo também a inclusão de variáveis exógenas no modelo. 
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A formulação matemática do modelo VAR em forma reduzida e com dimensão p é 

definida da seguinte forma:  

 

𝒚t=β0 + β1𝑿t-1+ … + βp𝑿t-p + εt, 

 

onde β
0
 é um vetor de termos independentes,  β

i
 representa as matrizes dos coeficientes 

que relacionam os valores desfasados das variáveis endógenas, y
i
  são as matrizes de 

coeficientes que relacionam os valores desfasados das variáveis exógenas e  εt é um vetor 

de perturbação aleatórias não correlacionadas sendo E(εt) = 0 e E(εt𝜺t
𝑻)=∑

ε
. 𝑋t =

(𝑿𝟏𝒕, … , 𝑿𝒌𝒕) corresponde a um vetor de k variáveis endógenas estacionárias. 

Um modelo VAR com k variáveis equivale a um conjunto de k equações em que os 

regressores de todas as equações são valores desfasados para todas as variáveis. 

O recurso a vetores autorregressivos pretende compreender as inter-relações entre as 

diferentes variáveis e encontrar o indicador principal que explique o comportamento das 

variáveis. Por outras palavras, consegue-se assim depreender o comportamento duma 

determinada variável ao impulso duma outra variável. 

A estimação do modelo VAR pode ser sintetizada nos seguintes passos fundamentais 

(Bourbonnais e Terraza, 2008): 

1. Determinar as variáveis endógenas de acordo com a teoria económica subjacente ao 

estudo em questão, evidências empíricas anteriormente estudadas e experiência de quem 

o testa;  

2. Transformação dos dados. Toma-se as séries logaritmizadas ou os retornos, de forma 

a se verificar a estacionariedade das séries e se existem raízes unitárias nas mesmas, bem 

como identificar possíveis interferências de multicolinearidade; 

3. Inserir as componentes sazonais, quando existir evidência disso na respetiva série em 

estudo, como é o caso das séries macroeconómicas;  

4. Controlar para os termos determinísticos (tendência determinística);  

5. Determinar o número de lags adequado;  

6. Estimar os parâmetros do modelo utilizando o OLS;  

7. Verificar os pressupostos dos erros;  

8. Escolher a ordem das variáveis na transformação de Choleski e proceder com a análise 

da função impulso-resposta. 
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2. Estudo Empírico  

 

2.1. Caracterização dos dados e da amostra 

 

Vários são os fatores que afetam as condições da procura e da oferta de petróleo e 

consequentemente o preço da commodity. 

Três grupos explicativos das variações nos preços de petróleo podem ser identificados: 

alterações na procura e alterações ou antecipações na oferta (Dees et al., 2007) e 

mudanças de objetivos/decisões dos grandes produtores de petróleo ((Dees et. Al, 2008 e 

Kaufmann e Ullman, 2009)). De acordo com Hamilton (2008) e Dees et al. (2008), esses 

determinantes não são mutuamente exclusivos mas sim complementares. 

Em 1974, Kennedy desenvolveu um modelo de otimização regional para o mercado 

mundial de petróleo. O modelo incluía quatro secções: produção de petróleo, transporte 

de petróleo, refinaria e consumo.  

Kaufmann (1994) criou um modelo através do estudo de modelos econométricos de 78 

países, com o objetivo de integrar os efeitos económicos, geológicos, políticos e 

ambientais. O modelo previu os preços de petróleo baseando-se nas condições de mercado 

e no comportamento da OPEP e demonstrou que a OPEP pode influenciar os preços de 

médio e longo prazo através da taxa a que é acrescentada capacidade. Dees et al. (2005) 

utilizou um modelo econométrico estrutural para o mercado mundial de petróleo 

considerando a oferta, a procura e os preços. Dois comportamentos possíveis da OPEP 

foram simulados: competitivo e de conluio. O modelo concluiu que a quota de mercado 

e a capacidade de utilização da OPEP influenciam os preços de petróleo 

significativamente. 

Nesta secção apresentam-se as variáveis a integrar neste estudo, após uma triagem 

necessária devido à presença de multicolinearidade nas variáveis inicialmente 

selecionadas16.  

Para testar a multicolinearidade utiliza-se o teste VIF (“variance inflation factor”), sendo 

que O’Brien (2007) considera que valores acima de 5-10 indicam a existência de 

multicolinearidade. No caso em questão foram detetados indícios de multicolinearidade 

também pelo teste de Farrar & Glauber (1967). Este teste é, no entanto, criticado por 

                                                      
16 A lista das variáveis inicialmente selecionadas, de acordo com a revisão de literatura feita, pode ser 

encontrada no anexo 1. 
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outros autores por ser ineficiente em alguns dos casos (Wichers, 1975). No caso dos dados 

presentes em ambos os testes é patente a existência de multicolinearidade. Através da 

abordagem preliminar de regressão é possível verificar a existência de p-values bastante 

acima de 0.05, o que indica que os regressores não são significativos para a regressão 

(anexo 4). 

A solução encontrada para eliminar a presença de multicolinearidade passou por retirar 

as variáveis (PIBOECD), (CUmundo) e (STKOECD). 

Verificando os resultados obtidos após retirar essas variáveis, é possível verificar a 

melhoria nos testes de multicolinearidade, apesar de ainda subsistirem ligeiros indícios. 

No entanto podemos considera-los residuais e avançar com o estudo. 

 

Vai então iniciar-se o estudo com as seguintes variáveis logaritmizadas, devido à sua 

natureza e como é hábito neste tipo de estudos:  

 

(P) são os preços de petróleo, (STK) representa a capacidade de resposta da OECD à 

procura desses países e obtém-se pela divisão entre os stocks de petróleo da OECD e a 

procura/consumo de petróleo dos países da OECD. (OPEC) é a oferta/produção de 

petróleo por parte dos países da OPEP e (Russia) é a oferta/produção de petróleo por 

parte da Rússia. (PIBChina) é o Produto Interno Bruto da China.  (Capac_refinaria) é 

a capacidade de refinaria mundial. (Reservas) são as reservas mundiais de petróleo. (T) 

são os dados da variação da temperatura média do planeta face ao período 1951-1980. 

(Xisto) é uma variável dummy que representa o início da revolução do xisto (a partir de 

2012) e (DG) é uma variável dummy colocada para representar os conflitos geopolíticos, 

nomeadamente do Médio Oriente. 

 

Assim, as variáveis selecionadas representam a influência das decisões de produção da 

OPEP, das preocupações ambientais que refletem a crescente necessidade de 

substituição/eficiência energética, o efeito do crescimento económico, das reservas, da 

capacidade de refinaria mundial e da capacidade de resposta da OECD à procura de 

petróleo, dos conflitos geopolíticos e por fim da “revolução do xisto” nos preços de 

petróleo. 

Os dados Brent foram utilizados como proxy para a variável que representa os preços 

mundiais de petróleo. Os preços foram ajustados de forma a se obterem os valores reais 

corrigidos pela inflação, tendo como referência o ano de 2014. Optou-se por utilizar os 
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valores Brent pois são a referência para os preços mundiais de petróleo mais utilizada na 

Europa, no Mediterrâneo, África, Austrália e em alguns países asiáticos (EIA, 2015). 

Como proxy à oferta mundial de petróleo convencional, e na tentativa de prever de que 

forma o cartel influencia os preços mundiais de petróleo, utilizaram-se as produções de 

petróleo da OPEP em milhões de barris. Foi ainda adicionado ao modelo as produções de 

petróleo da Rússia uma vez que se trata dum dos principais produtores mundiais de 

petróleo.  

Outra vantagem da viabilidade da alternativa do xisto, é o facto dos países se tornarem 

menos vulneráveis a choques da oferta trazidos pelos principais produtores de petróleo, 

nomeadamente a OPEP (Brown e Huntington, 2013). Um dos motivos que pode levar a 

que ocorram alterações na oferta de petróleo são os conflitos geopolíticos no Médio 

Oriente. Assim sendo, foi introduzida uma variável dummy que representa os anos em 

que ocorreram eventos no Médio Oriente que podem ter influenciado a oferta de petróleo 

e consequentemente os preços. No anexo 3 encontram-se definidos os eventos 

considerados na variável dummy “DG”. 

O PIB da China procura servir de proxy ao crescimento económico. Uma das principais 

causas que explica o aumento da procura de energia, nomeadamente de petróleo, deve-se 

às previsões de crescimento económico da China (BP, 2014). As previsões económicas 

indicam que a procura mundial de petróleo atingirá o seu pico máximo num futuro 

relativamente próximo, entre 2020 e 2040. Com as recentes explorações do xisto, a oferta 

de petróleo pode mesmo superar a procura, o que afeta a geopolítica mundial, outros 

mercados energéticos e não só. Para os países em que as economias dependem fortemente 

das exportações de petróleo, nomeadamente os países da OPEP, isso constitui uma séria 

ameaça económica. Contudo, no curto prazo, a procura de petróleo continuará a crescer 

devido sobretudo ao crescimento económico e ao aumento da população. A IEA (2015), 

por exemplo, prevê que a procura mundial de petróleo atinja os 116,60 mb/d17 por dia em 

2040 (em 2013 a procura situava-se nos 90,1 mb/d). Na OECD, a procura de petróleo já 

entrou em declínio passando de 50,1 mb/d  em 2005 para 45 mb/d em 2014. No Japão o 

declínio começou em 2003, na Europa em 2005 e nos EUA em 2007 (BP, 2015a). 

Devido a ganhos de eficiência, muitos países industrializados utilizam menores 

quantidades de petróleo. Há também quem atribua esta queda na procura à recessão de 

2008-2009 (Geman, 2009) mas também existem evidências de que a queda na procura é 

                                                      
17 Mb/d milhões de barris por dia. 
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estrutural e não cíclica (Hamilton, 2009). Alguns autores preveem que o pico da procura 

mundial de petróleo ocorra antes de 2040. Brandt et al. (2013) preveem o pico por volta 

de 2035 devido ao aumento da eficiência nos consumos dos veículos. Assumindo-se uma 

rápida penetração no mercado de alternativas aos combustíveis fósseis, prevê que o pico 

ocorra ainda mais cedo em 2025.  

A capacidade de produção foi estudada por vários autores como fator importante na 

definição dos preços de petróleo. Compte et al. (2002) estudaram os efeitos das restrições 

de capacidade, fusões e conluio e assinalam que as assimetrias ao nível das capacidades 

dos membros devem ser tidas em conta e assumem mais importância para a manutenção 

do cartel do que o nível de concentração. De acordo com a literatura económica, apenas 

a criação de excesso de capacidade produtiva é estudada como forma de evitar a entrada 

de concorrentes, pois o excesso de capacidade torna as punições à batota credíveis. O 

modo mais eficiente de reduzir o poder de monopólio da OPEP no longo prazo é através 

do desenvolvimento de capacidade produtiva de petróleo fora dos territórios controlados 

pela organização. Segundo De Santis (2003) o cumprimento da estabilidade de preços 

requer a manutenção do excesso de capacidade produtiva de forma a ser jogada 

estrategicamente quando os preços atingem patamares acima ou abaixo do desejado. De 

acordo com Smith (2005) sem o excesso de capacidade produtiva da Arábia Saudita, 

haveriam ciclos mais acentuados na indústria do petróleo que poderiam desestabilizar 

empresas e até países. Assim foram adicionadas ao modelo as variáveis que representam 

a capacidade de refinação mundial. Quanto menores forem as capacidades de refinação, 

maiores serão os preços de petróleo (Compte et al., 2002). A capacidade de resposta da 

OECD também contribui para uma maior ou menor procura de petróleo da OPEP e 

consequentemente reflete-se nos preços do petróleo mundiais. 

A introdução da variável “Reservas” vem no seguimento do discutido na revisão de 

literatura à luz do Modelo de Hotelling. Assumindo o petróleo como um recurso escasso, 

os seus preços vão aumentando à medida que diminuem as suas reservas mundiais 

(Hotelling, 1931; Hnyilizca and Pindyck, 1976). Assumindo a diminuição da procura de 

petróleo como estrutural, o modelo de Hotelling perde valor (Van de Graaf e Verbruggen, 

2015). 

A variável que representa a variação da temperatura média do planeta face ao período 

1951-1980 pretende determinar o efeito que o aquecimento global e a consequente 

pressão por substituir o petróleo por energias “mais limpas” produzem nos preços de 

petróleo. De notar que a introdução de energias alternativas diminui a procura de petróleo 
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da OPEP e consequentemente reduz os preços da commodity. Assim pode-se incorrer no 

green paradox. Isto porque perante a ameaça de ver a procura de petróleo a diminuir no 

longo prazo, a OPEP pode optar por aumentar a sua oferta, reduzindo os preços de 

petróleo, o que leva ao aumento do consumo de petróleo, levando a piorar a situação do 

aquecimento global. Sinn (2008) chama a atenção para os perigos do green paradox. Ou 

seja, a guerra de preços pode baixar os preços do petróleo de tal forma, que aumenta a 

procura e consumo de petróleo, aumentando consequentemente as emissões de CO2. 

A variável dummy “Xisto” evidencia o período da “revolução do xisto”, iniciado em 2012.  

 

Segundo a metodologia VAR, consideram-se todas as variáveis analisadas como 

endógenas, à exceção das variáveis xisto e dg que são consideradas no modelo como 

exógenas. 

O presente estudo utiliza séries temporais anuais compreendendo o período entre 1965 e 

2014. Uma vez que se trata de séries anuais, a questão da sazonalidade não se aplica. 

Numa primeira fase, será estudado o modelo VAR com todas as variáveis descritas 

anteriormente. Posteriormente o modelo VAR será estimado sem as variáveis OPEP e 

XISTO para perceber se ocorrem alterações nos resultados. 

 

2.2. Testes de Robustez 

 

As estatísticas descritivas das variáveis endógenas assim como os cronogramas das 

variáveis endógenas podem ser observadas no anexo 5 e no anexo 6, respetivamente. 

De acordo com Denardin (2010) as seguintes hipóteses devem ser verificadas nos 

modelos dos vetores autorregressivos: 

I. As variáveis que compõem o vetor têm de ser estacionárias; 

II. Os choques aleatórios são ruído branco com a média zero e variância constante 

εt ≈ N 0)  , σ  (  

III. Os choques são ruído branco18 não auto-correlacionados 

Cov (εt , εJ) = 0   para   i ≠ j 

                                                      
18 Ruído Branco: é uma sequência de variáveis aleatórias com a mesma distribuição e mutuamente 

independentes. 
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Para a aplicação da metodologia VAR as séries devem ser estacionárias19 (Bourbonnais 

e Terraza, 2008). Caso as regressões contenham variáveis não estacionárias, as 

inferências estatísticas podem levar a conclusões erradas. A análise da estacionariedade 

deverá ser a primeira etapa quando estudamos séries temporais, como forma de garantir 

a estabilidade do modelo ao longo do período amostral. Antes de resumir os resultados 

obtidos note-se que uma série temporal é estacionária quando se desenvolve 

aleatoriamente no tempo ao redor de uma média constante. Na realidade as séries que 

estudamos são basicamente não estacionárias, apresentando, por exemplo, tendência. 

Podemos, no entanto, considerar séries estacionárias em nível, isto é, que flutuam em 

redor a um determinado nível, que pode não ser constante ao longo do tempo. Caso a série 

não seja estacionária em nível, podemos considerá-la estacionária com uma diferença 

simples. Tal resulta da transformação da série temporal inicial tomando uma diferença da 

série original.  

Os resultados obtidos no programa E-Views 9 demonstram que as séries em estudo 

apresentam tendência à exceção da variável lnrussia.  

Todas as variáveis se revelam estacionárias em nível, à exceção das variáveis lnpibchina, 

lnreservas e t que são estacionárias com uma diferença simples. O teste de 

estacionariedade aplicado foi o teste KPSS (Kwiatkowski Phillips Schmidt Shin test) pois 

é um teste mais robusto e adequado à natureza dos dados, baseado na hipótese nula de 

estacionariedade (Kwiatkowski et al., 1992). Os outputs encontram-se disponíveis no 

anexo 7 e as conclusões na tabela 2. 

Tabela 2 - Análise das séries quanto à estacionariedade (KPSS) 

Séries Teste KPSS 

ln_capac_refinaria É estacionária com n.s. = 1% 

ln_opec É estacionária com n.s. = 5% 

ln_stkd É estacionária com n.s. = 1% 

ln_russia Estacionária a qualquer n.s. 

ln_pibchina Estacionária com uma diferença simples 

ln_reservas Estacionária com uma diferença simples 

ln_p É estacionária com n.s. = 5% 

T Estacionária com uma diferença simples 

Fonte: Elaboração própria, através dos resultados obtidos no Eviews 9 (2016). 

                                                      
19 Média e tendência constantes e ausência de fenómenos sazonais. 
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Além do teste KPSS podemos realizar os testes ADF (augmented Dickey-Fuller) (anexo 

8) e PP (Phillips-Perron) (anexo 9) de forma a testar a estacionariedade das séries 

temporais. 

Segue-se o resumo dos resultados obtidos: 

 

Tabela 3 - Análise das séries quanto à estacionariedade (ADF) 

Séries Teste ADF 

ln_capac_refinaria Estacionária 

ln_opec Estacionária 

ln_stkd Estacionária ao n.s. de 1% 

ln_russia Estacionária 

ln_pibchina Estacionária ao n.s. de 1% 

ln_reservas Estacionária 

ln_p Estacionária 

T Estacionária 

Fonte: Elaboração própria, através dos resultados obtidos no Eviews 9 (2016). 

 

Tabela 4 - Análise das séries quanto à estacionariedade (PP) 

Séries Teste PP 

ln_capac_refinaria Estacionária com uma diferença simples 

ln_opec Estacionária 

ln_stkd Estacionária 

ln_russia Estacionária 

ln_pibchina Estacionária 

ln_reservas Estacionária 

ln_p Estacionária 

T Estacionária 

Fonte: Elaboração própria, através dos resultados obtidos no Eviews 9 (2016). 

 

Após o estudo da estacionariedade e depois de se terem organizados os dados e realizado 

várias simulações nos programas de econometria de maneira a se poder proceder à análise 

das relações de causalidade entre as variáveis, deve-se escolher o número ótimo de 

desfasamentos. Num modelo VAR, as variáveis em estudo dependem dos seus próprios 

desfasamentos e dos desfasamentos de todas as outras variáveis. Caso a especificação do 
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número de lags não seja feita de forma adequada, as repostas impulso podem ser 

inadequadas. Os critérios de seleção para o número de desfasamentos encontram-se na 

tabela 5. Os critérios de seleção a utilizar num modelo VAR são o Akaike information 

criterion (AIC) e o Schwarz information criterion (SC). Quanto menor o SC, melhor será 

o modelo uma vez que tem em consideração o número de estimadores do parâmetro, a 

soma do quadrado dos resíduos, o número de observações (Chen et al., 1993). 

 

Tabela 5 - Seleção dos desfasamentos para a análise de cointegração 

Lag LogL LR FPE AIC SC HQ 

0 235.3848 NA 1.41e-14 -9.190643 -8.236569 -8.833241 

1 583.4004 529.5890 6.59e20 -21.53915 -18.04088* -20.22868 

2 677.1936 110.1051* 2.54e-20* -22.3451 -16.79204 -20.57096* 

3 760.9543 69.10358 2.81e-20 -23.69366* -15.10700 -20.47705 

*indica o lag selecionado pelo critério. 

LR: sequential modified LR test statistics, FPE: Final prediction error, AIC: Akaike information criterion, 

SC: Schwarz information criterion, HQ: Hannan-Quinn information criterion. 

 

Fonte: Elaboração própria, através dos resultados obtidos no Eviews 9 (2016) 

 

Dado que a variável exógena xisto só apresenta dados a partir de 2012 não faria sentido 

estudar lags muito superiores a três. 

Com base nos critérios apresentados na tabela anterior e no conjunto dos menores valores 

(apresentados a negrito), serão dois os desfasamentos a utilizar no modelo. Os critérios 

mais frequentemente utilizados são os valores mínimos assumidos por Akaike 

information criterion (AIC) e Schwarz information criterion (SC), assim como Hannan-

Quinn information criterion (HQ). Assim, através da análise conjunta dos critérios, 

conclui-se que os desfasamentos mais adequados são dois (Hannan e Quinn, 1979).  

 

Encontrado o número ótimo de desfasamentos, já estão reunidas as condições para 

realizar o teste de cointegração de Johansen. Este procedimento emprega dois testes 

estatísticos para determinar o número de vetores de cointegração, os testes do Traço e L 

max (Johansen, 1991). Analisando o output no anexo 13 podemos afirmar que, na maioria 

dos casos, podemos verificar a existência de 7 relações de cointegração no modelo ao 

nível de 5% de significância. 

 

O modelo VAR com dois desfasamentos pode ser encontrado no anexo 16. Através do 

estudo do modelo, constata-se que o mesmo é estacionário:
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Figura 2 - Análise da estacionariedade 

 

Fonte: Eviews 9 (2016). 

 

No anexo 10 é possível observar o gráfico das raízes inversas do polinómio caraterístico 

referente ao modelo VAR. Segundo Lutkepohl (2005) o modelo será estável se todas as 

raízes forem, em valor absoluto, menores que 1, ou seja, estejam dentro da circunferência 

unitária. Tal é possível observar no caso do modelo estimado. 

 

Quanto à questão da autocorrelação, os resíduos de um modelo VAR não devem ser 

autocorrelacionados: 

 

Tabela 6 - Análise da autocorrelação dos resíduos  

Lags LM-Stat Prob 

1 73.12914 0.2033*** 

2 60.57908 0.5982*** 
VAR Residual Correlation LM Tests (Sample 1965-2014). 

*valor-p>0.1; **valor-p>0.05; ***valor-p>0.01 

 

Fonte: Elaboração própria, através dos resultados obtidos no Eviews 9 (2016) 

 

Com base na análise dos valores p-value (Prob) da tabela 6, não se rejeita a hipótese nula 

de não existência de correlação serial. 

 

Os resíduos de um modelo VAR também devem ser homocedásticos. A presença de 

homocedasticidade é verificada no modelo: 

 

Tabela 7 - Análise da homocedasticidade 

Chi-sq Df Prob. 

1243.587 1224 0.3419*** 
VAR Residual Heteroskedasticity Tests (Sample 1965-2014). 

*valor-p>0.1; **valor-p>0.05; ***valor-p>0.01 

Fonte: Elaboração própria, através dos resultados obtidos no Eviews 9 (2016)
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Através da análise da tabela 7 não se rejeita a hipótese nula “Os resíduos não são 

heterocedásticos”. 

 

Quanto à normalidade dos resíduos, foi realizado o teste Jarque-Bera, conforme figura 

seguinte: 

Tabela 8 - Teste à normalidade dos resíduos 

 

Component Jarque-bera df Prob. 

1 0.234797 2 0.8892*** 

2 0.158111 2 0.9240*** 

3 0.352504 2 0.8384*** 

4 0.066786 2 0.9672*** 

5 6.528229 2 0.0382*** 

6 4.860658 2 0.0880*** 

7 23.51947 2 0.0000 

8 0.896867 2 0.6386*** 

Joint 36.61742 16 0.0024 
*valor-p>0.1; **valor-p>0.05; ***valor-p>0.01 

 
Fonte: Elaboração própria, através dos resultados obtidos no Eviews 9 (2016) 

 

No teste em questão, a hipótese nula é a variável ter distribuição normal.  

Os resíduos conjuntamente, através do teste de Jarque Bera, não apresentam distribuição 

normal, no entanto como a amostra tem dimensão ≥50 (n=50), com recurso ao Teorema 

do Limite Central pode afirmar-se que conjuntamente os resíduos têm assintoticamente 

distribuição normal.   

 

A estimação do modelo VAR com todas as variáveis inicia o estudo da causalidade entre 

as variáveis. 
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3. Resultados Obtidos 

 

3.1. Estimação dos Modelos VAR 

 

Pela análise do modelo VAR completo estimado no anexo 16, os resultados sugerem que 

a variação/aumento em uma unidade de produção da OPEC faz com que os preços de 

petróleo inicialmente aumentem, sendo que depois acabam por baixar. Como o modelo 

que estamos a considerar supõe um lag de 2 anos podemos concluir que o impacto das 

produções da OPEP sob o preço do petróleo é negativo (ou seja, um aumento nas 

produções provoca uma diminuição do preço). Os resultados estão alinhados com a teoria 

de cartel estudada, sendo que a OPEP tem capacidade de influenciar os preços de petróleo, 

jogando com as quantidades oferecidas.  

Existem indícios que a variação/aumento em uma unidade no preço do petróleo faz com 

que as quantidades produzidas pela OPEC inicialmente diminuam sendo que 

posteriormente voltam a aumentar. Isto pode efetivamente estar relacionado com a 

batota/desvios à quota estabelecida pelo cartel mencionada na revisão de literatura.  

A variável exógena Xisto aparenta ter um impacto negativo sob o preço do petróleo (como 

inicialmente esperado), com um coeficiente de -0.1352, o que significa que a produção 

de petróleo de Xisto influencia em baixa os preços do petróleo. De notar que a 

significância do coeficiente não permite considerá-lo relevante estatisticamente, no 

entanto leva-nos a inferir essa tendência, o que também vai de encontro ao esperado. 

Além disso não há muitos dado ainda sobre as produções de petróleo de Xisto 

comparativamente aos outros conjuntos de dados o que pode enviesar um pouco a tomada 

de decisão relativamente à significância do coeficiente. 

Os resultados sugerem ainda que as produções de petróleo de xisto fazem com que as 

produções de petróleo da OPEP diminuam, contrariamente ao inicialmente esperado. 

Podemos no entanto relacionar isso mais uma vez com a batota/desvios à quota 

estabelecida pelo cartel estudada. Ou seja, perante a redução dos preços de petróleo 

devido ao aumento da oferta, alguns membros do cartel diminuem as suas produções com 

vista a que os preços de petróleo voltem a aumentar. 

A significância estatística da t-student não é muito evidente na análise das variáveis acima 

estudadas (tendo como valor crítico para a t-student 1,68, que corresponde ao valor da 

distribuição para um nível de confiança de 95% e 46 graus de liberdade). 
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Retirando a variável “OPEP” (anexo 17), não se verificam grandes alterações no modelo, 

continuando a variável “Xisto” a ter uma influência negativa, mas não significativa, sobre 

o preço do petróleo. 

Retirando a variável “Xisto” (anexo 18), continuamos a verificar que a variável “OPEP”, 

com 1 lag apresenta um coeficiente positivo e com 2 lags um coeficiente negativo, o que 

vai de encontro ao verificado na revisão da literatura (ou seja, um aumento na produção 

dos países da OPEP, tem uma influência negativa com um atraso de 2 lags no preço do 

petróleo). 

 

3.2. Causalidade de Granger 

 

Para o estudo causa-efeito entre series, o teste de Causalidade segundo Granger é 

importante pois a correlação entre duas series não é fator suficiente para concluir a 

causalidade entre as mesmas. Além da correlação existente entre as variáveis, também é 

importante perceber o sentido causal de duas variáveis, pois permite compreender se os 

valores passados de uma variável podem influenciar ou prever o valor presente da outra 

variável (Gujarati e Porter, 2009). 

Analisando o anexo 7, se p<0,05, rejeitamos a hipótese nula e podemos afirmar que existe 

causalidade de Granger entre as variáveis. Os resultados do teste de causalidade 

demonstram que existe uma relação de causalidade entre a capacidade de refinaria e as 

quantidades produzidas pela OPEP, os preços de petróleo e o nível de stocks. 

Os preços de petróleo e as quantidades produzidas pela OPEP influenciam-se 

mutuamente, com significância estatística. 

As reservas e o nível de stock têm relação de causalidade nas quantidades produzidas pela 

OPEP, sendo que os preços de petróleo influenciam o nível de stocks.  

A análise de Causalidade segundo Granger para as variáveis endógenas em relação ao 

preço do petróleo encontra-se na tabela 9. 
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Tabela 9 - Análise da causalidade de Granger em relação à variável dependente 

Variáveis Chi-sq Prob. 
LNCAPAC_REFINARIA 1.764597 0.4138*** 

LNOPEC 1.106226 0.5752*** 
LNPIBCHINA 0.263876 0.8764*** 

LNSTK 4.768910 0.0921*** 
T 4.150513 0.1255*** 

LNRESERVAS 0.228014 0.8923*** 
LNRUSSIA 2.179682 0.3363*** 

All 26.36643 0.0232* 
Teste de Causalidade de Granger usando como variável dependente LNP. 

*valor-p>0.1; **valor-p>0.05; ***valor-p>0.01 

Fonte: Elaboração própria, através dos resultados obtidos no Eviews 9 (2016) 

 
Conclui-se que as variáveis individualmente não possuem grande influência sobre os 

preços do petróleo (todos os p-values são superiores a 0.05, o que nos levar a aceitar a 

hipótese nula). No entanto, as variáveis analisadas em conjunto, demonstram significativo 

efeito de causalidade sobre o preço do petróleo. 

 

3.3. Funções impulso-resposta 

 

Uma das análises fundamentais no estudo de modelos VAR são as funções impulso-

resposta20.  

Segundo Caiado (2002) “(…) um choque numa qualquer variável afeta não só 

diretamente essa variável mas também todas as restantes variáveis endógenas através da 

estrutura dinâmica do VAR”.  Esta perturbação nas funções impulso-resposta serve para 

calcular as reações em cadeia ao longo do tempo em todas as variáveis que compõem o 

sistema que ocorrem quando acontece uma perturbação na inovação nos vetores 

autorregressivos. A função impulso-resposta (IRF - Impulse Response Function) provém 

da necessidade em responder e analisar o efeito de perturbações sobre as variáveis, sendo 

bastante importante do ponto de vista económico. A um qualquer momento do tempo um 

impulso originário de uma equação pode ter impactos numa série por completo. O teste 

de resposta a um impulso (perturbação) mostra os efeitos de um choque exógeno sobre o 

inteiro processo ao longo do tempo. Se o sistema de equações é estável, então qualquer 

choque deve desvanecer para zero. Um sistema instável vai produzir trajeto de tempo 

                                                      
20 Estudam como as variáveis endógenas reagem ao longo do tempo face a um choque exógeno nas 

outras variáveis. 
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explosivo. Como consequência, pode-se detetar relações dinâmicas entre as variáveis ao 

longo do tempo. 

As funções apresentadas graficamente foram estimadas num horizonte temporal até 10 

anos. Através dos gráficos no anexo 15, pode-se observar que o impacto dum aumento 

nas produções da OPEP nos preços do petróleo é positivo ao longo dos 10 anos, sendo 

que este efeito se reflete mais a médio/longo prazo. Os preços diminuem a partir do 

segundo ano sendo que depois tem tendência a aumentar novamente. Aqui se depreende 

que os preços do petróleo têm tendência a aumentar, mesmo perante um cenário de 

aumento das quantidades produzidas/oferecidas pelo cartel. Isto remete para as questões 

expostas na revisão de literatura, em que se questiona o real poder de mercado que a 

OPEP tem como regulador do mercado de preços de petróleo. 

Já o efeito dum aumento nos preços de petróleo sobre as quantidades de produção da  

OPEP é negativo até ao oitavo ano.  
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Conclusão  

 

A presente dissertação teve como principal objetivo tirar conclusões sobre o 

comportamento do cartel OPEP ao nível das quantidades de petróleo oferecidas num 

cenário de aumento da concorrência decorrente da “revolução do xisto” e as consequentes 

influências desse aumento da oferta de petróleo nos preços mundiais de petróleo. 

Procurou-se também tirar ilações sobre o poder de mercado e capacidade de influência 

do cartel OPEP nos preços mundiais de petróleo. 

A literatura estudada sobre a relação do petróleo do xisto nos preços de petróleo tende a 

combinar modelos que combinam choques na oferta com crescimento económico. Para 

além disso, no nosso estudo, foi incluída uma variável dummy para refletir os conflitos 

geopolíticos e também uma variável que represente as pressões de substituição de 

petróleo por energias mais amigas do ambiente, com possível influência no pico da 

procura mundial de petróleo. Vários modelos económicos preveem grandes perdas para 

países cujas economias são altamente dependentes das exportações de petróleo (Mckibbin 

et al., 1999; Weber, 2012) devido ao pico da procura mundial de petróleo. Contudo, tendo 

em conta que o petróleo é mais barato de produzir e liberta menos carbono que outros 

combustíveis fósseis, a OPEP pode sair a ganhar, tendo em conta os objetivos das 

políticas ambientais de minimizar as emissões de CO2. 

De acordo com Van de Graaf e Verbruggen (2015), de maneira a fazer face aos desafios 

trazidos pelas novas fontes de energia, às políticas ambientais mais restritas e ao pico da 

procura mundial de petróleo antes de 2035, a OPEP terá que seguir uma de cinco 

estratégias possíveis: acordos de quota, guerra de preços, eficiência, compensação ou 

diversificação económica. 

Os principais produtores de petróleo podem-se reunir na tentativa de estabelecer um 

acordo quanto às quotas de produção ideias de maneira a conseguirem manter os preços 

elevados do petróleo. Contudo, como já referido, a cooperação dentro da OPEP tem 

grandes desafios. Colgan (2014) demonstra que 9 dos membros da OPEP falharam nos 

acordos de quota em 96% das vezes entre 1982-2009. Devido aos diferentes interesses 

dentro da OPEP, a falta de cooperação no que toca aos acordos de quotas é suscetível de 

acontecer sendo que a alternativa pode ser o estabelecimento de preços competitivos com 

vista a ganhar quota de mercado ficando assim com “o espaço de emissões de CO2 que 

resta”. Segundo o modelo de Hotelling (1931), os detentores de recursos têm duas opções: 
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deixar o petróleo no subsolo disponível para extrações futuras ou explorar os recursos no 

presente e investir no mercado de capitais. Considerando a queda na procura do petróleo 

como estrutural, a 1ª opção perde valor. O valor futuro dos depósitos de petróleo tem 

tendência a diminuir. Os produtores quererão assim vender o máximo que conseguirem 

no presente. A par disso, surgem as guerras de preços na tentativa de obtenção da maior 

quota de mercado possível (Fang et al. 2014). A decisão da OPEP desde meados de 2014 

de não diminuir as suas produções face às acentuadas quedas dos preços de petróleo, pode 

ser encarada como uma estratégia de guerra de preços contra o petróleo de xisto dos EUA. 

A diversificação energética é a estratégia mais desejada e provavelmente mais viável no 

longo prazo. O sector manufatureiro poderia ser uma boa aposta para os países da OPEP 

uma vez que depende do petróleo. Haveria assim uma vantagem competitiva para os 

membros organização (Van de Graaf e Verbruggen, 2015). 

Através duma análise temporal para o período de 1965 a 2014 foi modelado o conjunto 

de dados para o modelo VAR. De forma a poder afirmar que o modelo era adequado e 

cumpria os pressupostos foi necessário passar por um conjunto de testes prévios de 

validação. O primeiro item a ser validado foi a multicolinearidade entre variáveis. Os 

testes demonstraram indícios de multicolinearidade, sendo fortes em algumas das 

variáveis. Para tentar minimizar esse problema foram retiradas três variáveis do estudo o 

que melhorou os índices VIF, tendo-se prosseguido com a validação dos testes. 

Seguidamente testou-se a estacionariedade das séries, através do teste KPSS, que mostrou 

estacionariedade em nível na maioria das séries/variáveis. Testou-se, posteriormente, qual 

o número de lags ótimo para a modelação com o VAR. O teste de Johansen para a 

cointegração também mostrou bons resultados afirmando a existência de cointegração, 

ou seja, de relação a longo prazo, entre a maioria das variáveis presentes no modelo VAR. 

Para testar a relação de causa-efeito foi aplicado o teste de Causalidade de Granger e por 

fim foram analisadas as funções impulso-resposta. 

Finalmente, e tendo em conta o output do modelo VAR, foi possível verificar uma ligeira 

tendência para que a produção do petróleo de xisto afete negativamente tanto as 

quantidades produzidas pela OPEP, bem como os preços do petróleo. É de notar que os 

coeficientes do modelo VAR não se revelaram significativos ao nível de 95% de 

confiança. Tal pode ser facilmente explicado pois apenas possuímos dados residuais da 

produção de petróleo de Xisto para poucos anos, o que pode de alguma forma enviesar os 

resultados.  
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O presente trabalho sugere que existe uma fraca relação entre a “revolução de xisto” e a 

recente queda dos preços de petróleo. No entanto, já é visível uma tendência clara para 

um impacto negativo sobre o preço do petróleo a longo prazo, apesar de não se ter 

demonstrado que a OPEP aumenta as suas produções de petróleo de forma a influenciar 

os preços de petróleo em queda, com vista a eliminar a concorrência americana. Isso seria 

o esperado de acordo com a literatura mais recente sobre o comportamento de cartéis, 

sendo que, perante esse cenário, a OPEP teria optado por uma guerra de preços (Connor, 

2005; Ramcharran, 2002). Contudo, pode evidenciar o estudado na revisão de literatura 

relativamente aos desafios na manutenção dos objetivos do cartel, nomeadamente os 

desvios às quotas de produção estabelecidas com vista a manter os preços de petróleo 

elevados (Alhajji e Huettner, 2000; De Santis, 2003; Adelman, 1995; Al-Yousef, 1998). 

Provavelmente, se se tivesse optado por introduzir no modelo as produções de petróleo 

da Arábia Saudita em vez das quantidades de produção da OPEP, os resultados poderiam 

ter demonstrado que a produção de petróleo de xisto faria aumentar as quantidades de 

petróleo oferecidas pela Arábia Saudita.  

Dificilmente os Estados Unidos estarão numa posição que impeça a OPEP de estabelecer 

os preços mundiais de petróleo, tendo principalmente em conta o poder da Arábia Saudita. 

Os principais obstáculos à expansão das produções de petróleo de xisto passam pelos seus 

superiores custos de produção, impactos sobre o ambiente e pico da procura mundial de 

petróleo.  

O ministro do petróleo da Arábia Saudita declarou que a OPEC faria os possíveis para 

manter a sua quota de mercado e entre Junho e Dezembro de 2014 os preços do petróleo 

atingiram metade do seu valor. Alguns cortes na produção de gás e petróleo de xisto pelos 

EUA desde Novembro 2015 foram inevitáveis. Caso a OPEP cortasse na produção, os 

preços de petróleo voltariam a subir e haveria um incentivo para a produção não-OPEP, 

nomeadamente os produtores norte-americanos de petróleo e gás de xisto, aumentarem 

as suas produções, ganhando quota de mercado (MEES, 2014). 

O petróleo de xisto é mais afetado por variações nos preços do que outras fontes de 

energia mais convencionais. Isto porque não só os seus custos de extração são mais 

elevados como também em caso de queda dos preços do petróleo mundiais, existe uma 

preferência no consumo do petróleo convencional (McNally, 2014). Os pequenos 

produtores de gás e petróleo de xisto podem não conseguir sobreviver aos baixos preços 

de petróleo mundiais. Apenas os grandes produtores sobreviverão caso o baixo nível de 

preços de petróleo se mantenha. 
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De acordo com McNally (2014) o nível de preços que não perturba a estabilidade da 

OPEP é entre os $85-90 por barril. Assim sendo, muitos se questionam até quando a 

OPEP irá manter a sua estratégia e não irá baixar as suas quantidades oferecidas de 

petróleo. A Arábia Saudita em recentes declarações veio a público dizer que não tenciona 

diminuir as suas produções e espera que sejam os produtores norte-americanos a assumir 

o papel de “swing producer”. Ora dependendo do nível de produção que necessita de ser 

cortada para haver um reequilíbrio dos preços de petróleo, isso pode mesmo acontecer 

devido à falência dos pequenos produtores norte-americanos. 

Apesar do poder de manobra da Arábia Saudita, esta também não pode manter os preços 

tão baixos por muito tempo devido a pressões de outros países da OPEP e também devido 

a pressões políticas pois o país necessita das receitas do petróleo para financiar os seus 

gastos domésticos. Existe uma perda de cerca de $15 biliões por ano caso os preços se 

situem nos $80 por barril com uma produção de 7 milhões de barris por dia 

comparativamente à hipótese de baixar as produções para 6 milhões de barris por dia e 

manter os preços por barril nos $100 por barril (McNally, 2014). 

Na reunião do cartel em Novembro de 2015, Al-Naimi foi contra a vontade da maioria 

dos membros da OPEP de reduzir o volume das suas produções com consequente 

aumento dos preços do barril. Al-Naimi defende acordos para congelar as produções de 

petróleo mantendo os níveis de produção atuais, pretendendo que seja o mercado a 

estabelecer os preços do barril. Tem havido uma recusa por parte do ministro do petróleo 

da Arábia Saudita em devolver ao país o papel de produtor swinger de forma a equilibrar 

o mercado e os preços. A posição de Al-Naimi esta a criar bastante instabilidade e tensão 

política e económica, fora e dentro da OPEP. Al-Naimi é extremamente preocupado com 

o futuro do país e espera ter tempo de diversificar o país até que ele não fique tão 

dependente das receitas de petróleo como acontece atualmente. Os baixos preços 

pretendem prolongar a “idade do petróleo” até que o país possa tirar partido do que tem 

em abundância: sol, areia e água salgada (MEES, 2014).  

Com base nas afirmações de Al-Naimi, concluímos que o objetivo da OPEP é adotar uma 

estratégia baseada na guerra de preços para com os produtores norte-americanos de xisto. 

Quem quebrará primeiro, a OPEP ou os produtores norte-americanos? 
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Anexo 1 - Variáveis inicialmente selecionadas 

 

 

Fonte: Elaboração própria (2016) 

 

As variáveis realçadas foram eliminadas do modelo devido à presença de indícios de 

multicolinearidade. 

 

 

 

 

 

 

 

Variavél Descrição

P Preços de petróleo

STK_D

Capacidade de resposta da OECD à procura 

desses países e obtém-se pela divisão entre os 

stocks de petróleo da OECD e a 

procura/consumo de petróleo dos países da 

OECD

OPEC
Oferta/produção de petróleo por parte dos 

países da OPEC

Russia
Oferta/produção de petróleo por parte da 

Rússia

PIBOECD Produto Interno Bruto da OECD

PIBChina Produto Interno Bruto da China

CUmundo
Capacidade de utilização, denotando a taxa a 

que as refinarias disponíveis são utilizadas

CapRefinaria Capacidade de refinaria  mundial 

STKOECD Stocks de petróleo da OECD 

Reservas Reservas mundiais de petróleo

T
Variação da temperatura média do planeta 

face ao período 1951-1980

Xisto
Variável dummy que representa o início da 

revolução do xisto (a partir de 2012)

DG
Variável dummy  representativa dos conflitos 

geopolíticos, nomeadamente do Médio Oriente
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Anexo 2 – Dados utilizados 

 

 

Fonte: Elaboração própria (2016) 

 

 

Ano P* capac_refinaria** OPEC*** PIBchina**** STK***** Reservas****** Russia******* T

1965 13,49 34,51 13,92 69 709 153 115,31 40,18 353 767,20 4,86 -0,1

1966 13,12 37,47 15,38 75 879 434 776,18 34,97 389 411,50 5,30 -0,05

1967 12,75 40,66 16,38 72 057 028 559,67 35,27 411 649,00 5,76 -0,03

1968 12,24 43,73 18,25 69 993 497 892,31 34,24 464 145,50 6,17 -0,07

1969 11,62 47,02 20,24 78 718 820 477,93 30,73 527 950,00 6,57 0,06

1970 10,97 51,34 22,76 91 506 211 306,37 29,14 548 452,20 7,13 0,03

1971 13,08 55,42 24,70 98 562 023 844,18 28,56 569 284,25 7,61 -0,09

1972 14,04 59,66 26,39 112 159 813 640,38 24,42 578 782,30 8,06 0,01

1973 17,53 64,30 29,93 136 769 878 359,67 23,88 582 653,79 8,66 0,15

1974 55,62 68,21 29,67 142 254 742 077,71 26,39 644 551,10 9,27 -0,08

1975 50,74 70,65 26,18 161 162 492 226,69 28,77 636 626,71 9,92 -0,01

1976 53,24 73,86 29,59 151 627 687 364,41 26,57 621 370,94 10,47 -0,11

1977 54,34 76,08 29,98 172 349 014 326,93 30,23 624 041,43 11,01 0,18

1978 50,91 76,85 28,68 148 382 111 520,19 28,64 616 777,55 11,53 0,07

1979 103,07 77,75 30,01 176 856 525 405,73 29,96 622 888,97 11,81 0,17

1980 105,81 79,11 26,03 189 649 992 463,99 33,18 643 994,24 12,12 0,28

1981 93,57 78,10 21,90 194 369 049 090,20 37,19 657 634,00 12,26 0,33

1982 80,88 76,00 18,76 203 549 627 211,61 37,58 686 692,37 12,33 0,13

1983 70,24 73,50 16,94 228 950 200 773,12 39,59 698 033,55 12,40 0,31

1984 65,58 72,88 16,53 258 082 147 252,26 91,51 732 345,77 12,30 0,16

1985 60,64 72,61 15,87 307 479 585 852,34 90,29 758 168,49 10,86 0,12

1986 31,17 72,35 18,52 298 805 792 971,54 91,22 865 090,40 11,25 0,19

1987 38,42 73,07 18,35 271 349 773 463,86 91,94 899 246,48 11,42 0,34

1988 29,86 73,10 20,68 310 722 213 686,03 87,64 987 549,23 11,37 0,4

1989 34,80 73,65 22,18 345 957 485 871,29 87,34 995 412,78 11,07 0,29

1990 42,97 74,40 23,86 358 973 230 048,40 89,24 992 973,03 10,34 0,44

1991 34,77 73,99 23,90 381 454 703 832,75 88,49 996 904,27 9,26 0,42

1992 32,60 73,94 25,43 424 934 065 934,07 86,66 1 002 028,10 7,98 0,23

1993 27,80 74,39 26,18 442 874 596 387,12 87,58 1 003 293,32 7,12 0,24

1994 25,27 75,64 26,78 562 261 129 868,77 86,98 1 009 249,39 6,37 0,32

1995 26,43 75,96 27,11 732 032 045 217,77 83,47 1 018 678,84 6,24 0,46

1996 31,19 76,82 28,03 860 844 098 049,12 81,46 1 034 197,44 6,06 0,34

1997 28,16 78,65 29,51 958 159 424 835,34 82,48 1 040 082,76 6,17 0,47

1998 18,47 79,75 30,75 1 025 276 902 078,73 84,92 1 046 753,16 6,11 0,63

1999 25,54 82,19 29,67 1 089 447 108 705,89 77,54 1 063 256,18 6,12 0,42

2000 39,17 82,23 31,12 1 205 260 678 391,96 78,92 1 086 646,60 6,58 0,42

2001 32,68 83,27 30,69 1 332 234 719 889,82 81,22 1 128 233,57 7,11 0,54

2002 32,93 83,97 29,27 1 461 906 487 857,92 79,18 1 163 643,11 7,75 0,63

2003 37,09 84,19 31,23 1 649 928 718 134,59 80,10 1 183 709,29 8,60 0,62

2004 47,96 85,10 34,04 1 941 745 602 165,09 80,06 1 192 729,65 9,34 0,54

2005 66,09 85,99 35,17 2 268 598 904 116,28 81,43 1 201 404,65 9,60 0,69

2006 76,50 87,34 35,49 2 729 784 031 906,09 83,63 1 212 772,99 9,82 0,63

2007 82,65 88,54 35,16 3 523 094 314 820,90 82,09 1 208 891,99 10,04 0,66

2008 106,94 89,12 36,28 4 558 431 073 438,20 87,41 1 286 685,35 9,95 0,53

2009 68,05 90,59 33,98 5 059 419 738 267,41 91,32 1 324 689,27 10,14 0,64

2010 86,31 91,52 35,07 6 039 658 508 485,59 90,40 1 459 765,03 10,37 0,72

2011 117,09 91,97 35,94 7 492 432 097 810,11 89,25 1 467 811,44 10,52 0,6

2012 115,14 93,14 37,47 8 461 623 162 714,07 91,70 1 480 250,68 10,64 0,63

2013 110,42 95,20 36,63 9 490 602 600 148,49 90,17 1 490 134,20 10,78 0,65

2014 98,95 96,51 36,59 10 354 831 729 340,40 93,81 1 492 879,77 10,84 0,74

Fontes BP BP BP Banco Mundial EIA OPEC BP NASA

* $ 2014

** MB: milhões de barris

*** milhões de barris/dia

**** $ preços currentes

***** milhares de barris

****** milhões de barris

******* milhões de barris por dia
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Anexo 3 – Dummy “DG” 

 

 

Fonte: Elaboração própria (2016) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Anos Dummy DG

1973-74 Conflito Arábia Saudita-Israel

1979 Revolução Iraniana

1980 Iraque invade Irão

1990 Iraque invade Kuwait

1991 Guerra do Golfe

2003-04 EUA invade Iraque 

2008 Recessão 2008

2012-14 Embargo Irão 
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Anexo 4 – Testes de multicolinearidade 
 
 

Abordagem preliminar OLS 
 
 

Dependent Variable: LOG(P)   

Method: Least Squares   

Sample: 1965 2014   

Included observations: 50   
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C -7.501231 3.555473 -2.109770 0.0417 

LOG(STK_D) 4.076771 1.919224 2.124177 0.0404 

LOG(OPEC) 0.624907 0.612134 1.020867 0.3139 

LOG(RUSSIA) 0.985873 0.341570 2.886297 0.0065 

LOG(PIB_OECD) 0.874233 0.231486 3.776605 0.0006 

LOG(PIB_CHINA) 0.281644 0.097431 2.890682 0.0064 

LOG(CUMUNDO) 0.252545 3.104765 0.081341 0.9356 

LOG(CAPAC_REFINARIA) 3.789837 2.639001 1.436088 0.1594 

LOG(STOCK_OECD) -4.273393 1.932378 -2.211469 0.0333 

LOG(RESERVAS) -2.477387 0.456390 -5.428222 0.0000 

T -0.795837 0.328540 -2.422345 0.0204 

XISTO -0.329789 0.195101 -1.690347 0.0994 

DUMMY_DG 0.131994 0.079423 1.661905 0.1050 
     
     R-squared 0.951811     Mean dependent var 3.691815 

Adjusted R-squared 0.936182     S.D. dependent var 0.708106 

S.E. of regression 0.178883     Akaike info criterion -0.385273 

Sum squared resid 1.183969     Schwarz criterion 0.111853 

Log likelihood 22.63184     Hannan-Quinn criter. -0.195965 

F-statistic 60.90095     Durbin-Watson stat 2.048396 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     

Fonte: Eviews (2016) 

 

Análise de multicolinearidade das variáveis logaritmizadas 

 

Utlizando o teste de Farrar & Glauber: 

 

D=3,61991E-10 

Dá indícios de presença de multicolinearidade 

 

Teste de Hipóteses 

H0: D=1 (as séries são ortogonais) 

H1: D<1 (as séries são dependentes) 

 

X2
obs=-(49-(1/6)(25))ln(3,61991E-10) 

 

Rejeita-se H0 estamos na presença de multicolinearidade. 
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Utilizando VIF 

 

Variance Inflation Factors 

Minimum possible value = 1.0 

 

lncapac_refinaria  382.007 

lncumundo   36.150 

lnopec   29.908 

lnpibchina   25.701 

lnpiboecd   65.734 

lnreservas   43.229 

lnrussia    9.306 

lnstk  807.088 

lnstock_oecd 1233.342 

 

 

Resultados obtidos após repetição do teste de multicolinearidade com variáveis 

logaritmizadas e retirando variáveis que indiciavam multicolinearidade: 

 
Variance Inflation Factors  
Sample: 1965 2014  
Included observations: 50  

    
     Coefficient Uncentered Centered 

Variable Variance VIF VIF 
    
    C  6.715337  5566.139  NA 

LOG(CAPAC_REFINA
RIA)  0.259542  26959.98  11.66117 

LOG(OPEC)  0.136479  11496.89  6.708204 
LOG(PIB_CHINA)  0.005257  3181.292  9.385561 
LOG(RESERVAS)  0.337203  52186.23  39.55760 

LOG(RUSSIA)  0.051981  3503.616  2.930935 
LOG(STK_D)  0.069286  965.2866  14.52593 

    
    Fonte: Eviews (2016) 
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Anexo 5 - Estatísticas descritivas das variáveis endógenas 
 

 

Fonte: Eviews (2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LNCAPAC_REFINARIA LNOPEP LNP D_LNPIBCHINA D_LNRESERVAS LNRUSSIA LNSTK T

 Mean  11.20744  10.08939  3.714056  0.102059  0.029384  9.026654  4.076500  0.326327

 Median  11.23852  10.13776  3.668033  0.107942  0.015643  9.121252  4.399782  0.330000

 Maximum  11.47744  10.38668  4.762947  0.263858  0.131928  9.319440  4.541306  0.740000

 Minimum  10.53127  9.564632  2.395023 -0.149731 -0.024255  8.475246  3.172937 -0.110000

 Std. Dev.  0.211479  0.235608  0.697577  0.087859  0.037815  0.250099  0.510371  0.255610

 Skewness -1.601644 -0.720191 -0.284616 -0.582425  1.364233 -0.521431 -0.619564 -0.094335

 Kurtosis  5.308802  2.349794  2.098929  3.613903  3.989517  1.872654  1.533082  1.787624

 Jarque-Bera  31.83290  5.098993  2.319241  3.539744  17.19834  4.815210  7.528207  3.073632

 Probability  0.000000  0.078121  0.313605  0.170355  0.000184  0.090031  0.023188  0.215065

 Sum  549.1648  494.3802  181.9887  5.000877  1.439823  442.3060  199.7485  15.99000

 Sum Sq. 

Dev.
 2.146730  2.664526  23.35746  0.370519  0.068639  3.002365  12.50299  3.136139
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Anexo 6 – Cronogramas das variáveis endógenas 

 

 

Fonte: Eviews (2016) 
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Anexo 7 – Estacionariedade das séries temporais 
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Fonte: Eviews (2016) 
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Anexo 8 – Estacionariedade das séries temporais – Teste ADF 

 

 
Null Hypothesis: LN_CAPAC_REFINARIA has a unit root 
Exogenous: Constant   
Lag Length: 1 (Automatic - based on SIC, maxlag=10) 

     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -2.363256  0.1573 

Test critical values: 1% level  -3.574446  
 5% level  -2.923780  
 10% level  -2.599925  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

 

 
 

Null Hypothesis: LN_OPEC has a unit root 
Exogenous: Constant   
Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=10) 

     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -2.073466  0.2559 

Test critical values: 1% level  -3.571310  
 5% level  -2.922449  
 10% level  -2.599224  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

 

 
 

Null Hypothesis: LN_RUSSIA has a unit root 
Exogenous: Constant   
Lag Length: 1 (Automatic - based on SIC, maxlag=10) 

     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -3.056947  0.0368 

Test critical values: 1% level  -3.574446  
 5% level  -2.923780  
 10% level  -2.599925  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

 

 
 

Null Hypothesis: LN_PIBCHINA has a unit root 
Exogenous: Constant   
Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=10) 

     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic  2.823522  1.0000 

Test critical values: 1% level  -3.571310  
 5% level  -2.922449  
 10% level  -2.599224  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  
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Null Hypothesis: LN_RESERVAS has a unit root 
Exogenous: Constant   
Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=10) 

     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -3.006943  0.0412 

Test critical values: 1% level  -3.571310  
 5% level  -2.922449  
 10% level  -2.599224  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  
     

 

 
 

Null Hypothesis: LN_P has a unit root  
Exogenous: Constant   
Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=10) 

     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -1.548841  0.5008 

Test critical values: 1% level  -3.571310  
 5% level  -2.922449  
 10% level  -2.599224  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

 

 
 

Null Hypothesis: T has a unit root  
Exogenous: Constant   
Lag Length: 7 (Automatic - based on SIC, maxlag=10) 

     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -0.683854  0.8398 

Test critical values: 1% level  -3.596616  
 5% level  -2.933158  
 10% level  -2.604867  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  
     

 

 
 

Null Hypothesis: LN_STKD has a unit root 
Exogenous: Constant   
Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=10) 

     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -0.811778  0.8068 

Test critical values: 1% level  -3.571310  
 5% level  -2.922449  
 10% level  -2.599224  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

Fonte: Eviews (2016) 
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Anexo 9 – Estacionariedade das séries temporais – Teste PP 
 

Null Hypothesis: LN_CAPAC_REFINARIA has a unit root 
Exogenous: Constant   
Bandwidth: 5 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel 

     
        Adj. t-Stat   Prob.* 
     
     Phillips-Perron test statistic -4.761222  0.0003 

Test critical values: 1% level  -3.571310  
 5% level  -2.922449  
 10% level  -2.599224  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  
     
     
     Residual variance (no correction)  0.000323 

HAC corrected variance (Bartlett kernel)  0.001318 
     
          

 

 

Null Hypothesis: LN_OPEC has a unit root 
Exogenous: Constant   
Bandwidth: 4 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel 

     
        Adj. t-Stat   Prob.* 
     
     Phillips-Perron test statistic -2.301044  0.1757 

Test critical values: 1% level  -3.571310  
 5% level  -2.922449  
 10% level  -2.599224  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  
     
     
     Residual variance (no correction)  0.006332 

HAC corrected variance (Bartlett kernel)  0.013328 
     
      
 

    
 

 

Null Hypothesis: LN_OPEC has a unit root 
Exogenous: Constant   
Bandwidth: 4 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel 

     
        Adj. t-Stat   Prob.* 
     
     Phillips-Perron test statistic -2.301044  0.1757 

Test critical values: 1% level  -3.571310  
 5% level  -2.922449  
 10% level  -2.599224  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  
     
     
     Residual variance (no correction)  0.006332 

HAC corrected variance (Bartlett kernel)  0.013328 
     
          

 
 

Null Hypothesis: LN_PIBCHINA has a unit root 
Exogenous: Constant   
Bandwidth: 2 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel 
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        Adj. t-Stat   Prob.* 
     
     Phillips-Perron test statistic  2.704618  1.0000 

Test critical values: 1% level  -3.571310  
 5% level  -2.922449  
 10% level  -2.599224  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  
     
     
     Residual variance (no correction)  0.006465 

HAC corrected variance (Bartlett kernel)  0.006969 
     
          

 

 
 

Null Hypothesis: LN_RESERVAS has a unit root 
Exogenous: Constant   
Bandwidth: 3 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel 

     
        Adj. t-Stat   Prob.* 
     
     Phillips-Perron test statistic -2.484862  0.1253 

Test critical values: 1% level  -3.571310  
 5% level  -2.922449  
 10% level  -2.599224  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  
     
     
     Residual variance (no correction)  0.001175 

HAC corrected variance (Bartlett kernel)  0.001984 
     
      

 
 

Null Hypothesis: LN_P has a unit root  
Exogenous: Constant   
Bandwidth: 2 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel 

     
        Adj. t-Stat   Prob.* 
     
     Phillips-Perron test statistic -1.559965  0.4952 

Test critical values: 1% level  -3.571310  
 5% level  -2.922449  
 10% level  -2.599224  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  
     
     
     Residual variance (no correction)  0.074029 

HAC corrected variance (Bartlett kernel)  0.075420 
     
          

 

 
 

Null Hypothesis: T has a unit root  
Exogenous: Constant   
Bandwidth: 8 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel 

     
        Adj. t-Stat   Prob.* 
     
     Phillips-Perron test statistic -1.198230  0.6681 
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Test critical values: 1% level  -3.571310  
 5% level  -2.922449  
 10% level  -2.599224  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  
     
     
     Residual variance (no correction)  0.013158 

HAC corrected variance (Bartlett kernel)  0.006699 
     
      

 
Null Hypothesis: LN_STKD has a unit root 
Exogenous: Constant   
Bandwidth: 3 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel 

     
        Adj. t-Stat   Prob.* 
     
     Phillips-Perron test statistic -0.893989  0.7820 

Test critical values: 1% level  -3.571310  
 5% level  -2.922449  
 10% level  -2.599224  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  
     
     
     Residual variance (no correction)  0.017034 

HAC corrected variance (Bartlett kernel)  0.019963 
     
          

 

 
 

Null Hypothesis: D(LN_CAPAC_REFINARIA) has a unit root 
Exogenous: Constant   
Bandwidth: 2 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel 

     
        Adj. t-Stat   Prob.* 
     
     Phillips-Perron test statistic -2.200817  0.2087 

Test critical values: 1% level  -3.574446  
 5% level  -2.923780  
 10% level  -2.599925  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  
     
     
     Residual variance (no correction)  0.000127 

HAC corrected variance (Bartlett kernel)  9.42E-05 
     
      

Fonte: Eviews (2016) 
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Anexo 10 -  AR Roots Graph 
 
 
 
  

 
Fonte: Eviews (2016) 
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Anexo 11 - Matriz de correlações das variáveis endógenas 
 
 

 

Fonte: Eviews (2016) 
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Anexo 12 – Correlation test 

 

 

VAR Residual Serial Correlation LM Tests 
Null Hypothesis: no serial correlation at lag 
order h 

Sample: 1965 2014  

Included observations: 47 
   
   Lags LM-Stat Prob 
   
   1  73.12914  0.2033 

2  60.57908  0.5982 

3  70.96855  0.2568 
   
   

Probs from chi-square with 64 df. 
 
 

 
VAR Residual Serial Correlation LM Tests 
Null Hypothesis: no serial correlation at lag 
order h 

Date: 09/18/16   Time: 02:00 

Sample: 1965 2014  

Included observations: 47 
   
   Lags LM-Stat Prob 
   
   1  73.12914  0.2033 

2  60.57908  0.5982 

3  70.96855  0.2568 

4  76.29685  0.1396 

5  73.50301  0.1949 

6  69.65215  0.2932 
   
   

Probs from chi-square with 64 df. 

Fonte: Eviews (2016) 
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Anexo 13 – Johansen Test 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
Sample: 1965 2014 

 
   

   

Included observations: 48    
Series: LOG(P) LOG(CAPAC_REFINARIA) LOG(OPEC) LOG(RESERVAS) 
LOG(PIB_CHINA) LOG(RUSSIA) LOG(STK_D) T  
Exogenous series: XISTO DUMMY_DG    
Warning: Rank Test critical values derived assuming no exogenous series 
Lags interval: 1 to 2    

      
 Selected 

(0.05 level*) 
Number of 

Cointegrating 
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 7 7 8 7 6 
Max-Eig 7 7 6 4 5 

      
       *Critical values based on MacKinnon-Haug-Michelis (1999) 
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Anexo 14 – Granger Causality 
 

 
Pairwise Granger Causality Tests 
Date: 08/01/17   Time: 22:26 
Sample: 1965 2014  
Lags: 2   

    
     Null Hypothesis: Obs F-Statistic Prob.  
    
     D_LNRESERVAS does not Granger Cause D_LNPIBCHINA  47  0.15556 0.8564 

 D_LNPIBCHINA does not Granger Cause D_LNRESERVAS  0.18839 0.8290 
    
     LN_CAPAC_REFINARIA does not Granger Cause D_LNPIBCHINA  47  0.39693 0.6749 

 D_LNPIBCHINA does not Granger Cause LN_CAPAC_REFINARIA  2.31801 0.1109 
    
     LN_OPEC does not Granger Cause D_LNPIBCHINA  47  0.69421 0.5051 

 D_LNPIBCHINA does not Granger Cause LN_OPEC  0.02933 0.9711 
    
     LN_P does not Granger Cause D_LNPIBCHINA  47  0.49230 0.6147 

 D_LNPIBCHINA does not Granger Cause LN_P  0.27671 0.7596 
    
     LN_RESERVAS does not Granger Cause D_LNPIBCHINA  47  1.57567 0.2189 

 D_LNPIBCHINA does not Granger Cause LN_RESERVAS  0.11177 0.8945 
    
     LN_RUSSIA does not Granger Cause D_LNPIBCHINA  47  0.49978 0.6102 

 D_LNPIBCHINA does not Granger Cause LN_RUSSIA  1.16425 0.3220 
    
     LN_STKD does not Granger Cause D_LNPIBCHINA  47  0.69189 0.5062 

 D_LNPIBCHINA does not Granger Cause LN_STKD  0.19352 0.8248 
    
     XISTO does not Granger Cause D_LNPIBCHINA  47  0.04459 0.9564 

 D_LNPIBCHINA does not Granger Cause XISTO  0.97670 0.3849 
    
     T does not Granger Cause D_LNPIBCHINA  47  3.04304 0.0583 

 D_LNPIBCHINA does not Granger Cause T  0.96057 0.3909 
    
     LN_CAPAC_REFINARIA does not Granger Cause D_LNRESERVAS  47  1.74827 0.1865 

 D_LNRESERVAS does not Granger Cause LN_CAPAC_REFINARIA  0.61209 0.5470 
    
     LN_OPEC does not Granger Cause D_LNRESERVAS  47  2.33441 0.1093 

 D_LNRESERVAS does not Granger Cause LN_OPEC  11.1054 0.0001 
    
     LN_P does not Granger Cause D_LNRESERVAS  47  0.45881 0.6352 

 D_LNRESERVAS does not Granger Cause LN_P  1.01256 0.3720 
    
     LN_RESERVAS does not Granger Cause D_LNRESERVAS  47  NA  NA 

 D_LNRESERVAS does not Granger Cause LN_RESERVAS  NA  NA 
    
     LN_RUSSIA does not Granger Cause D_LNRESERVAS  47  0.14561 0.8649 

 D_LNRESERVAS does not Granger Cause LN_RUSSIA  0.54631 0.5831 
    
     LN_STKD does not Granger Cause D_LNRESERVAS  47  0.03615 0.9645 

 D_LNRESERVAS does not Granger Cause LN_STKD  0.55953 0.5757 
    
     XISTO does not Granger Cause D_LNRESERVAS  47  0.12795 0.8802 

 D_LNRESERVAS does not Granger Cause XISTO  2.35676 0.1071 
    
     T does not Granger Cause D_LNRESERVAS  47  0.76844 0.4701 

 D_LNRESERVAS does not Granger Cause T  0.30868 0.7361 
    
     LN_OPEC does not Granger Cause LN_CAPAC_REFINARIA  48  8.41937 0.0008 

 LN_CAPAC_REFINARIA does not Granger Cause LN_OPEC  3.12588 0.0540 
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     LN_P does not Granger Cause LN_CAPAC_REFINARIA  48  1.16340 0.3221 
 LN_CAPAC_REFINARIA does not Granger Cause LN_P  4.87692 0.0123 

    
     LN_RESERVAS does not Granger Cause LN_CAPAC_REFINARIA  48  3.62018 0.0352 

 LN_CAPAC_REFINARIA does not Granger Cause LN_RESERVAS  0.92537 0.4041 
    
     LN_RUSSIA does not Granger Cause LN_CAPAC_REFINARIA  48  1.13099 0.3321 

 LN_CAPAC_REFINARIA does not Granger Cause LN_RUSSIA  1.58397 0.2169 
    
     LN_STKD does not Granger Cause LN_CAPAC_REFINARIA  48  1.20238 0.3104 

 LN_CAPAC_REFINARIA does not Granger Cause LN_STKD  9.03191 0.0005 
    
     XISTO does not Granger Cause LN_CAPAC_REFINARIA  48  0.97668 0.3848 

 LN_CAPAC_REFINARIA does not Granger Cause XISTO  0.79698 0.4572 
    
     T does not Granger Cause LN_CAPAC_REFINARIA  48  1.12348 0.3345 

 LN_CAPAC_REFINARIA does not Granger Cause T  1.54569 0.2248 
    
     LN_P does not Granger Cause LN_OPEC  48  3.27320 0.0475 

 LN_OPEC does not Granger Cause LN_P  6.10237 0.0046 
    
     LN_RESERVAS does not Granger Cause LN_OPEC  48  1.52393 0.2294 

 LN_OPEC does not Granger Cause LN_RESERVAS  2.32011 0.1104 
    
     LN_RUSSIA does not Granger Cause LN_OPEC  48  1.32398 0.2767 

 LN_OPEC does not Granger Cause LN_RUSSIA  2.00326 0.1473 
    
     LN_STKD does not Granger Cause LN_OPEC  48  4.67257 0.0146 

 LN_OPEC does not Granger Cause LN_STKD  1.86297 0.1675 
    
     XISTO does not Granger Cause LN_OPEC  48  0.06578 0.9364 

 LN_OPEC does not Granger Cause XISTO  0.54278 0.5851 
    
     T does not Granger Cause LN_OPEC  48  0.11186 0.8944 

 LN_OPEC does not Granger Cause T  0.47730 0.6237 
    
     LN_RESERVAS does not Granger Cause LN_P  48  1.08906 0.3456 

 LN_P does not Granger Cause LN_RESERVAS  0.69211 0.5060 
    
     LN_RUSSIA does not Granger Cause LN_P  48  2.27892 0.1146 

 LN_P does not Granger Cause LN_RUSSIA  1.66427 0.2013 
    
     LN_STKD does not Granger Cause LN_P  48  0.78009 0.4647 

 LN_P does not Granger Cause LN_STKD  3.50239 0.0390 
    
     XISTO does not Granger Cause LN_P  48  0.01767 0.9825 

 LN_P does not Granger Cause XISTO  1.57834 0.2180 
    
     T does not Granger Cause LN_P  48  0.91506 0.4082 

 LN_P does not Granger Cause T  0.33791 0.7151 
    
     LN_RUSSIA does not Granger Cause LN_RESERVAS  48  0.03131 0.9692 

 LN_RESERVAS does not Granger Cause LN_RUSSIA  0.10693 0.8988 
    
     LN_STKD does not Granger Cause LN_RESERVAS  48  3.57208 0.0367 

 LN_RESERVAS does not Granger Cause LN_STKD  0.70884 0.4979 
    
     XISTO does not Granger Cause LN_RESERVAS  48  0.01219 0.9879 

 LN_RESERVAS does not Granger Cause XISTO  1.37922 0.2627 
    
     T does not Granger Cause LN_RESERVAS  48  1.68818 0.1969 

 LN_RESERVAS does not Granger Cause T  4.99472 0.0112 
    
     LN_STKD does not Granger Cause LN_RUSSIA  48  0.06675 0.9355 

 LN_RUSSIA does not Granger Cause LN_STKD  2.72087 0.0772 
    
     XISTO does not Granger Cause LN_RUSSIA  48  0.11029 0.8958 
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 LN_RUSSIA does not Granger Cause XISTO  0.28206 0.7556 
    
     T does not Granger Cause LN_RUSSIA  48  0.22674 0.7981 

 LN_RUSSIA does not Granger Cause T  0.05939 0.9424 
    
     XISTO does not Granger Cause LN_STKD  48  0.04880 0.9524 

 LN_STKD does not Granger Cause XISTO  0.43352 0.6510 
    
     T does not Granger Cause LN_STKD  48  1.04412 0.3608 

 LN_STKD does not Granger Cause T  2.41936 0.1010 
    
     T does not Granger Cause XISTO  48  1.81317 0.1754 

 XISTO does not Granger Cause T  0.46519 0.6311 
    
     

Fonte: Eviews (2016) 

 

 

VAR Granger Causality/Block Exogeneity Wald Tests 

Date: 09/18/16   Time: 02:14  

Sample: 1965 2014   

Included observations: 47  
    
        

Dependent variable: LNCAPAC_REFINARIA 
    
    Excluded Chi-sq Df Prob. 
    
    LNOPEC  22.94678 2  0.0000 

LNP  2.542333 2  0.2805 
D_LNPIBCHIN

A  4.300061 2  0.1165 

LNSTK  1.470213 2  0.4795 

T  2.790692 2  0.2477 
D_LNRESERV

AS  4.810358 2  0.0902 

LNRUSSIA  1.509395 2  0.4702 
    
    All  39.60378 14  0.0003 
    
        

Dependent variable: LNOPEC  
    
    Excluded Chi-sq Df Prob. 
    
    LNCAPAC_RE

FINARIA  4.367027 2  0.1126 

LNP  1.652084 2  0.4378 
D_LNPIBCHIN

A  3.356569 2  0.1867 

LNSTK  13.63203 2  0.0011 

T  4.787717 2  0.0913 
D_LNRESERV

AS  10.41158 2  0.0055 

LNRUSSIA  5.048446 2  0.0801 
    
    All  53.60582 14  0.0000 
    
        

Dependent variable: LNP  
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Excluded Chi-sq Df Prob. 
    
    LNCAPAC_RE

FINARIA  1.764597 2  0.4138 

LNOPEC  1.106226 2  0.5752 
D_LNPIBCHIN

A  0.263876 2  0.8764 

LNSTK  4.768910 2  0.0921 

T  4.150513 2  0.1255 
D_LNRESERV

AS  0.228014 2  0.8923 

LNRUSSIA  2.179682 2  0.3363 
    
    All  26.36643 14  0.0232 
    
        

Dependent variable: D_LNPIBCHINA  
    
    Excluded Chi-sq Df Prob. 
    
    LNCAPAC_RE

FINARIA  0.185091 2  0.9116 

LNOPEC  0.365884 2  0.8328 

LNP  0.336766 2  0.8450 

LNSTK  0.155072 2  0.9254 

T  2.567539 2  0.2770 
D_LNRESERV

AS  0.226806 2  0.8928 

LNRUSSIA  1.162725 2  0.5591 
    
    All  9.408686 14  0.8040 
    
        

Dependent variable: LNSTK  
    
    Excluded Chi-sq Df Prob. 
    
    LNCAPAC_RE

FINARIA  5.199413 2  0.0743 

LNOPEC  8.301573 2  0.0158 

LNP  4.574727 2  0.1015 
D_LNPIBCHIN

A  3.250793 2  0.1968 

T  7.490076 2  0.0236 
D_LNRESERV

AS  0.531067 2  0.7668 

LNRUSSIA  2.080765 2  0.3533 
    
    All  35.17921 14  0.0014 
    
        

Dependent variable: T  
    
    Excluded Chi-sq Df Prob. 
    
    LNCAPAC_RE

FINARIA  0.469678 2  0.7907 

LNOPEC  0.337276 2  0.8448 

LNP  2.845968 2  0.2410 
D_LNPIBCHIN

A  1.058756 2  0.5890 

LNSTK  7.160702 2  0.0279 
D_LNRESERV

AS  0.184852 2  0.9117 
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LNRUSSIA  6.115529 2  0.0470 
    
    All  23.46678 14  0.0531 
    
        

Dependent variable: D_LNRESERVAS  
    
    Excluded Chi-sq Df Prob. 
    
    LNCAPAC_RE

FINARIA  8.395614 2  0.0150 

LNOPEC  5.392666 2  0.0675 

LNP  5.207987 2  0.0740 
D_LNPIBCHIN

A  0.010225 2  0.9949 

LNSTK  1.469715 2  0.4796 

T  0.836819 2  0.6581 

LNRUSSIA  3.022639 2  0.2206 
    
    All  19.22234 14  0.1566 
    
        

Dependent variable: LNRUSSIA  
    
    Excluded Chi-sq Df Prob. 
    
    LNCAPAC_RE

FINARIA  8.396478 2  0.0150 

LNOPEC  6.763370 2  0.0340 

LNP  2.088630 2  0.3519 
D_LNPIBCHIN

A  4.448758 2  0.1081 

LNSTK  2.752997 2  0.2525 

T  2.889105 2  0.2359 
D_LNRESERV

AS  1.941697 2  0.3788 
    
    All  24.23197 14  0.0430 
    
    

 

Fonte: Eviews (2016) 
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Anexo 15 – Funções impulso-resposta 
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 Response of LNCAPAC_REFINARIA:

 Perio... LNCAPAC_... LNOPEP LNP D_LNPIBC... D_LNRESE... LNRUSSIA LNSTK T

 1  0.008697  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000

 2  0.013056  0.005654 -0.000894  0.002295  0.001366  0.000535  0.001498 -0.001276

 3  0.015403  0.008176  0.000833  0.004092  0.002983  0.001800  0.000877 -0.004260

 4  0.016973  0.009298  0.000738  0.004169  0.004246  0.002188  0.003225 -0.005464

 5  0.017154  0.010173  0.000466  0.004958  0.003749  0.002455  0.003808 -0.004563

 6  0.016893  0.010440  0.000373  0.005153  0.003515  0.002541  0.004697 -0.004860

 7  0.016013  0.009983  0.000534  0.005315  0.003192  0.002080  0.005885 -0.004294

 8  0.014537  0.009173  0.000540  0.005479  0.002449  0.001273  0.006499 -0.003225

 9  0.012656  0.008018  0.000528  0.005597  0.001632  0.000203  0.006974 -0.002093

 10  0.010435  0.006677  0.000543  0.005553  0.000751 -0.001080  0.007276 -0.000739

 Response of LNOPEP:

 Perio... LNCAPAC_... LNOPEP LNP D_LNPIBC... D_LNRESE... LNRUSSIA LNSTK T

 1  0.022227  0.052600  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000

 2  0.029724  0.052498 -0.014742  0.000739 -0.019891  0.013424 -0.004042 -0.019141

 3  0.036546  0.051809 -0.011313 -0.004295  0.005159  0.015787  0.021211 -0.026646

 4  0.039965  0.044151 -0.013225  0.002608 -0.001202  0.020250  0.014706 -0.017757

 5  0.043014  0.037397 -0.010880  0.004573  0.004329  0.020463  0.023120 -0.023833

 6  0.039394  0.026865 -0.004351  0.009366  0.006663  0.016053  0.025117 -0.017340

 7  0.032391  0.016420 -0.001829  0.012478  0.005982  0.009346  0.023662 -0.010742

 8  0.022486  0.006588  0.000940  0.014559  0.004232  0.000912  0.022126 -0.003018

 9  0.011043 -0.000962  0.002725  0.014336  0.000753 -0.007982  0.019420  0.004870

 10 -0.000220 -0.006024  0.002873  0.013232 -0.004164 -0.015893  0.016437  0.011781

 Response of LNP:

 Perio... LNCAPAC_... LNOPEP LNP D_LNPIBC... D_LNRESE... LNRUSSIA LNSTK T

 1 -0.015314  0.014185  0.226578  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000

 2  0.008685  0.025802  0.078954  0.001626  0.017198  0.007266 -0.008964  0.023919

 3  0.020179  0.006801  0.038017  0.039583  0.013003  0.041263 -0.054927  0.044713

 4  0.055366  0.020187  0.044420 -0.007730  0.052588  0.059348 -0.026427 -0.012655

 5  0.087444  0.037580  0.048993  0.001664  0.045317  0.069438 -0.014246 -0.019686

 6  0.106694  0.052434  0.052226  0.008109  0.052636  0.072568 -0.007557 -0.043025

 7  0.114157  0.050644  0.049228  0.019461  0.058202  0.067286 -0.000157 -0.046226

 8  0.111056  0.047832  0.042738  0.023473  0.056674  0.056337  0.003151 -0.040679

 9  0.102278  0.046308  0.036373  0.025806  0.048664  0.042612  0.006959 -0.035009

 10  0.088725  0.045958  0.030979  0.025254  0.038300  0.026687  0.012879 -0.028862

 Response of D_LNPIBCHINA:

 Perio... LNCAPAC_... LNOPEP LNP D_LNPIBC... D_LNRESE... LNRUSSIA LNSTK T

 1  0.026432  0.014352  0.011766  0.086362  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000

 2 -0.003816 -0.003776  0.001466  0.001982  0.004533 -0.007130  0.003016  0.000903

 3 -0.004373 -0.001282 -0.014120  0.010790 -0.003188 -0.003929 -0.000138  0.024930

 4 -0.000751  0.005010 -0.001686 -0.002907 -0.004764  0.002156 -0.002743  0.002400

 5  0.005344  0.007072  0.003294 -0.002594 -0.000756  0.001957  0.010690 -0.003499

 6  0.004868  0.006222  0.003432  0.002029 -0.002093  0.002091  0.005863  0.001240

 7  0.005080  0.002561  0.001366  0.003855  0.000155  0.002378  0.004615 -9.79E-05

 8  0.004226 -0.000555  0.002294  0.003586  0.001923  0.001317  0.004761  0.001663

 9  0.003314 -0.001610  0.002756  0.003377  0.001290  0.000186  0.003401  0.002735

 10  0.002267 -0.002084  0.003422  0.003407  0.000952 -0.001104  0.002975  0.002684

 Response of D_LNRESERVAS:

 Perio... LNCAPAC_... LNOPEP LNP D_LNPIBC... D_LNRESE... LNRUSSIA LNSTK T

 1  0.002334 -0.005955  0.012823  0.000524  0.029540  0.000000  0.000000  0.000000

 2  0.004663 -0.007781  0.006007  0.001974 -0.002053  0.001584 -0.003236  0.004628

 3  0.001754  0.000433  0.010456  0.001134  0.004121 -0.001342  0.005337 -0.000566

 4 -0.002046 -0.002797  0.008176  0.004549  0.000638 -0.001713 -0.002651  0.004322

 5 -0.003124 -0.003800  0.003715  0.001780  0.001324 -0.002315 -0.001108  0.003796

 6 -0.003861 -0.002824  0.003077  0.000796 -0.000241 -0.002223 -0.002061  0.005262

 7 -0.003011 -0.000859  0.002360 -0.000605 -0.000921 -0.001575 -0.001768  0.002856

 8 -0.001998  0.000411  0.001943 -0.000674 -0.000954 -0.000952 -0.000880  0.001740

 9 -0.001031  0.001240  0.001173 -0.000685 -0.000796 -0.000164 -0.000789  0.001002

 10  8.54E-05  0.001600  0.000512 -0.000521 -0.000423  0.000685 -0.000505  0.000203



90 
 

 
Fonte: Eviews (2016) 

 

 Response of LNRUSSIA:

 Perio... LNCAPAC_... LNOPEP LNP D_LNPIBC... D_LNRESE... LNRUSSIA LNSTK T

 1  0.004186 -0.004343  0.003604  0.000101  0.007840  0.018705  0.000000  0.000000

 2  0.015218 -0.010944  0.011153  0.003119  0.018563  0.032391 -0.006395 -0.005618

 3  0.025341 -0.016912  0.018683  0.003702  0.028319  0.038405 -0.007380 -0.010079

 4  0.031186 -0.019445  0.026358  0.006323  0.034885  0.038499 -0.011357 -0.010598

 5  0.033392 -0.019824  0.031227  0.008252  0.037793  0.034475 -0.015417 -0.011585

 6  0.031955 -0.017574  0.033104  0.008818  0.037430  0.027381 -0.017620 -0.010662

 7  0.027993 -0.012416  0.031442  0.008105  0.033178  0.019425 -0.019433 -0.008798

 8  0.023207 -0.005062  0.026974  0.006170  0.026789  0.012141 -0.019355 -0.007777

 9  0.018664  0.003467  0.020730  0.003501  0.019455  0.006451 -0.017435 -0.007366

 10  0.015217  0.012022  0.013428  0.000791  0.012117  0.002920 -0.014125 -0.007736

 Response of LNSTK:

 Perio... LNCAPAC_... LNOPEP LNP D_LNPIBC... D_LNRESE... LNRUSSIA LNSTK T

 1  0.036620 -0.002103  0.019135  0.013990 -0.000975 -0.014917  0.102723  0.000000

 2  0.008161 -0.001708  0.029389  0.035854 -0.022741 -0.020769  0.048199  0.045356

 3 -0.000323 -0.027321  0.016981  0.043172 -0.007726 -0.020952  0.032944  0.032191

 4 -0.012565 -0.045152  0.023604  0.032917  0.001454 -0.028869  0.030721  0.048491

 5 -0.019004 -0.043341  0.023624  0.026461 -0.007068 -0.031837  0.014959  0.054266

 6 -0.020640 -0.037442  0.026719  0.022225 -0.008269 -0.032573  0.010525  0.045686

 7 -0.021431 -0.030844  0.027103  0.017683 -0.007670 -0.032305  0.006616  0.042670

 8 -0.019148 -0.022999  0.021988  0.014736 -0.009144 -0.028322  0.000894  0.039176

 9 -0.013416 -0.014272  0.018006  0.010966 -0.007702 -0.021730 -0.001138  0.031606

 10 -0.005016 -0.005533  0.015177  0.007882 -0.005206 -0.013704 -0.001396  0.023485

 Response of T:

 Perio... LNCAPAC_... LNOPEP LNP D_LNPIBC... D_LNRESE... LNRUSSIA LNSTK T

 1 -0.003382 -0.025906 -0.029829  0.049629 -0.005887  0.003846  0.010082  0.081251

 2  0.005969 -0.001003  0.017790 -0.009479  0.008858  0.009896 -0.004680  0.016778

 3  0.026848  0.006877  0.024639  0.004941  0.000811  0.005423  0.025926  0.001396

 4  0.021374  0.012419  0.029831  0.012501  0.003169 -0.001859  0.019157  0.007517

 5  0.017340  0.005186  0.017704  0.019915  0.001940 -0.005065  0.010807  0.010237

 6  0.012264  0.001644  0.013459  0.016009  0.003283 -0.009206  0.012073  0.013368

 7  0.008869  0.003521  0.010701  0.013010 -0.001502 -0.011451  0.010191  0.015296

 8  0.007192  0.006565  0.008823  0.011011 -0.004547 -0.012386  0.011227  0.012479

 9  0.005637  0.008264  0.006939  0.009910 -0.006031 -0.012666  0.012268  0.011606

 10  0.004719  0.008869  0.004068  0.009216 -0.007275 -0.011812  0.012166  0.011289

 Cholesky Ordering: LNCAPAC_REFINARIA LNOPEP LNP D_LNPIBCHINA D_LNRESERVAS LNRUSSIA LNSTK T
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Anexo 16 - Modelo VAR 

 

 

 Vector Autoregression Estimates       

 Sample (adjusted): 1968 2014       

 Included observations: 47 after adjustments      

 Standard errors in ( ) & t-statistics in [ ]      
         
         

 
LNCAPAC_REF
INARIA LNOPEC LNP D_LNPIBCHINA LNSTK T 

D_LNRESERV
AS LNRUSSIA 

         
         LNCAPAC_REFINARIA(-1)  1.016960  0.626674  0.724440 -0.311944  0.022622  1.181015  1.141925  1.131923 

  (0.18981)  (1.24627)  (4.96599)  (2.01233)  (2.45787)  (2.26687)  (0.71665)  (0.46847) 

 [ 5.35784] [ 0.50284] [ 0.14588] [-0.15502] [ 0.00920] [ 0.52099] [ 1.59342] [ 2.41621] 

         

LNCAPAC_REFINARIA(-2) -0.110937 -0.845076  0.201792  0.163767  0.677746 -0.874711 -1.182774 -0.865466 

  (0.16247)  (1.06680)  (4.25086)  (1.72254)  (2.10393)  (1.94043)  (0.61345)  (0.40101) 

 [-0.68280] [-0.79216] [ 0.04747] [ 0.09507] [ 0.32213] [-0.45078] [-1.92807] [-2.15823] 

         

LNOPEC(-1)  0.101885  0.814894  0.653085 -0.068419  0.075662  0.173278 -0.135818 -0.109112 

  (0.02521)  (0.16551)  (0.65952)  (0.26725)  (0.32642)  (0.30106)  (0.09518)  (0.06222) 

 [ 4.04181] [ 4.92344] [ 0.99025] [-0.25601] [ 0.23179] [ 0.57557] [-1.42702] [-1.75376] 

         

LNOPEC(-2) -0.036245  0.233263 -0.402408  0.202187 -0.949525 -0.143002 -0.034029 -0.008051 

  (0.03364)  (0.22089)  (0.88018)  (0.35667)  (0.43564)  (0.40179)  (0.12702)  (0.08303) 

 [-1.07738] [ 1.05601] [-0.45719] [ 0.56687] [-2.17962] [-0.35592] [-0.26790] [-0.09696] 

         

LNP(-1) -0.011586 -0.062432  0.367792 -0.003562  0.203890  0.103103  0.040645  0.004368 

  (0.00742)  (0.04870)  (0.19406)  (0.07864)  (0.09605)  (0.08858)  (0.02801)  (0.01831) 

 [-1.56208] [-1.28193] [ 1.89524] [-0.04529] [ 2.12278] [ 1.16389] [ 1.45133] [ 0.23858] 

         

LNP(-2)  0.005846  0.017317  0.128663 -0.036033 -0.089301  0.053783  0.026665  0.019883 

  (0.00657)  (0.04311)  (0.17176)  (0.06960)  (0.08501)  (0.07841)  (0.02479)  (0.01620) 

 [ 0.89052] [ 0.40173] [ 0.74907] [-0.51770] [-1.05045] [ 0.68595] [ 1.07575] [ 1.22712] 



92 
 

         

D_LNPIBCHINA(-1)  0.032738  0.151269 -0.135284  0.010874  0.030754 -0.219616 -0.003482  0.081871 

  (0.01824)  (0.11974)  (0.47712)  (0.19334)  (0.23615)  (0.21780)  (0.06885)  (0.04501) 

 [ 1.79521] [ 1.26332] [-0.28354] [ 0.05624] [ 0.13023] [-1.00835] [-0.05056] [ 1.81897] 

         

D_LNPIBCHINA(-2)  0.016672 -0.170138  0.214654  0.005838  0.423921 -0.029217  0.006297 -0.054024 

  (0.01834)  (0.12044)  (0.47993)  (0.19448)  (0.23754)  (0.21908)  (0.06926)  (0.04527) 

 [ 0.90888] [-1.41258] [ 0.44726] [ 0.03002] [ 1.78464] [-0.13336] [ 0.09091] [-1.19325] 

         

LNSTK(-1)  0.016122 -0.016225 -0.116158  0.028274  0.414422 -0.065831 -0.037096 -0.055464 

  (0.01361)  (0.08939)  (0.35618)  (0.14433)  (0.17629)  (0.16259)  (0.05140)  (0.03360) 

 [ 1.18422] [-0.18151] [-0.32612] [ 0.19589] [ 2.35080] [-0.40489] [-0.72169] [-1.65068] 

         

LNSTK(-2) -0.007391  0.229096 -0.441380 -0.049899  0.105763  0.325911  0.055743  0.037301 

  (0.01224)  (0.08036)  (0.32023)  (0.12976)  (0.15849)  (0.14618)  (0.04621)  (0.03021) 

 [-0.60389] [ 2.85072] [-1.37834] [-0.38454] [ 0.66730] [ 2.22957] [ 1.20624] [ 1.23477] 

         

T(-1) -0.015705 -0.235577  0.294378  0.011115  0.558219  0.206491  0.056955 -0.069143 

  (0.01649)  (0.10829)  (0.43152)  (0.17486)  (0.21358)  (0.19698)  (0.06227)  (0.04071) 

 [-0.95223] [-2.17533] [ 0.68219] [ 0.06356] [ 2.61368] [ 1.04829] [ 0.91460] [-1.69852] 

         

T(-2) -0.013891  0.052779  0.596365  0.229326 -0.031251  0.060024 -0.016972  0.019550 

  (0.01466)  (0.09627)  (0.38361)  (0.15545)  (0.18986)  (0.17511)  (0.05536)  (0.03619) 

 [-0.94739] [ 0.54824] [ 1.55462] [ 1.47527] [-0.16460] [ 0.34278] [-0.30657] [ 0.54022] 

         

D_LNRESERVAS(-1)  0.031800 -0.920735  0.574587  0.252380 -0.407462  0.223643 -0.070904  0.161122 

  (0.05004)  (0.32855)  (1.30918)  (0.53051)  (0.64797)  (0.59761)  (0.18893)  (0.12350) 

 [ 0.63551] [-2.80238] [ 0.43889] [ 0.47573] [-0.62883] [ 0.37423] [-0.37529] [ 1.30461] 

         

D_LNRESERVAS(-2)  0.124688  0.412254  0.390317  0.062638  0.189298 -0.098846 -0.076348 -0.036624 

  (0.05728)  (0.37607)  (1.49853)  (0.60724)  (0.74169)  (0.68405)  (0.21626)  (0.14137) 

 [ 2.17696] [ 1.09620] [ 0.26047] [ 0.10315] [ 0.25523] [-0.14450] [-0.35304] [-0.25908] 

         

LNRUSSIA(-1)  0.044663  0.753149  0.235304 -0.360918 -0.894645  0.434077  0.043411  1.701669 

  (0.05233)  (0.34363)  (1.36923)  (0.55484)  (0.67769)  (0.62503)  (0.19760)  (0.12917) 

 [ 0.85341] [ 2.19178] [ 0.17185] [-0.65048] [-1.32014] [ 0.69449] [ 0.21970] [ 13.1741] 
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LNRUSSIA(-2) -0.045846 -0.624571  0.306659  0.395657  0.596828 -0.697328 -0.116591 -0.831019 

  (0.04248)  (0.27893)  (1.11143)  (0.45038)  (0.55009)  (0.50735)  (0.16039)  (0.10485) 

 [-1.07922] [-2.23919] [ 0.27591] [ 0.87850] [ 1.08496] [-1.37446] [-0.72691] [-7.92596] 

         

C  0.401511  0.169934 -13.97517  0.260618  5.005527 -2.757281  2.501207 -0.659096 

  (0.23535)  (1.54528)  (6.15743)  (2.49513)  (3.04756)  (2.81074)  (0.88859)  (0.58086) 

 [ 1.70604] [ 0.10997] [-2.26964] [ 0.10445] [ 1.64247] [-0.98098] [ 2.81481] [-1.13468] 

         

XISTO  0.011836 -0.007188 -0.135195 -0.056235 -0.004997 -0.067241 -0.051307 -0.005475 

  (0.00876)  (0.05754)  (0.22929)  (0.09291)  (0.11349)  (0.10467)  (0.03309)  (0.02163) 

 [ 1.35054] [-0.12492] [-0.58962] [-0.60524] [-0.04403] [-0.64242] [-1.55055] [-0.25311] 

         

DUMMY_DG  0.001339  0.015151  0.160328  0.025025 -0.017482  0.043551  0.015872  0.005434 

  (0.00430)  (0.02826)  (0.11262)  (0.04564)  (0.05574)  (0.05141)  (0.01625)  (0.01062) 

 [ 0.31095] [ 0.53605] [ 1.42359] [ 0.54835] [-0.31364] [ 0.84713] [ 0.97656] [ 0.51146] 
         
          R-squared  0.998373  0.960121  0.929563  0.311947  0.970268  0.894239  0.523323  0.994749 

 Adj. R-squared  0.997327  0.934484  0.884282 -0.130372  0.951155  0.826249  0.216888  0.991374 

 Sum sq. resids  0.002118  0.091301  1.449649  0.238040  0.355115  0.302068  0.030190  0.012901 

 S.E. equation  0.008697  0.057103  0.227537  0.092203  0.112617  0.103866  0.032836  0.021465 

 F-statistic  954.5881  37.45084  20.52881  0.705253  50.76417  13.15260  1.707777  294.6952 

 Log likelihood  168.4870  80.03768  15.06230  57.51830  48.11819  51.92027  106.0440  126.0244 

 Akaike AIC -6.361149 -2.597348  0.167562 -1.639077 -1.239072 -1.400862 -3.703998 -4.554231 

 Schwarz SC -5.613217 -1.849416  0.915494 -0.891145 -0.491140 -0.652930 -2.956066 -3.806299 

 Mean dependent  11.23448  10.10739  3.763157  0.105697  4.098532  0.341915  0.027410  9.048349 

 S.D. dependent  0.168221  0.223093  0.668886  0.086723  0.509561  0.249178  0.037106  0.231108 
         
          Determinant resid covariance (dof adj.)  1.70E-21       

 Determinant resid covariance  2.70E-23       

 Log likelihood  687.6519       

 Akaike information criterion -22.79370       

 Schwarz criterion -16.81024       
         
         

Fonte: Eviews (2016) 
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Anexo 17 -  Modelo VAR sem a variável “OPEP” 
 

Vector Autoregression Estimates     
Date: 07/30/17   Time: 23:53      
Sample (adjusted): 1968 2014      
Included observations: 47 after adjustments     
Standard errors in ( ) & t-statistics in [ ]     

        
        

 
LN_CAPAC_R

EFINARIA LN_P 
D_LNPIBCHIN

A LN_STKD T 
D_LNRESER

VAS LN_RUSSIA 
        
        LN_CAPAC_REFINARIA

(-1)  1.520516  2.859880  0.492193 -5.529265  1.514861 -0.058242  0.291622 
  (0.14431)  (2.85370)  (1.14158)  (1.57736)  (1.28533)  (0.44110)  (0.29421) 
 [ 10.5368] [ 1.00217] [ 0.43115] [-3.50539] [ 1.17858] [-0.13204] [ 0.99122] 
        

LN_CAPAC_REFINARIA
(-2) -0.548301 -1.724307 -0.460043  5.112712 -1.198811 -0.174922 -0.155289 

  (0.13437)  (2.65713)  (1.06295)  (1.46871)  (1.19680)  (0.41072)  (0.27394) 
 [-4.08067] [-0.64893] [-0.43280] [ 3.48109] [-1.00168] [-0.42589] [-0.56687] 
        

LN_P(-1) -0.009574  0.357787  0.019040  0.081123  0.095568  0.026871 -0.004100 
  (0.00850)  (0.16819)  (0.06728)  (0.09297)  (0.07575)  (0.02600)  (0.01734) 
 [-1.12566] [ 2.12729] [ 0.28299] [ 0.87262] [ 1.26156] [ 1.03360] [-0.23647] 
        

LN_P(-2)  0.003019  0.104387 -0.027698 -0.124790  0.046030  0.027453  0.021215 
  (0.00833)  (0.16466)  (0.06587)  (0.09102)  (0.07417)  (0.02545)  (0.01698) 
 [ 0.36261] [ 0.63395] [-0.42050] [-1.37108] [ 0.62065] [ 1.07863] [ 1.24970] 
        

D_LNPIBCHINA(-1)  0.043675 -0.045506 -0.017040  0.145583 -0.191605 -0.008537  0.075579 
  (0.02277)  (0.45035)  (0.18016)  (0.24893)  (0.20284)  (0.06961)  (0.04643) 
 [ 1.91784] [-0.10105] [-0.09458] [ 0.58484] [-0.94461] [-0.12264] [ 1.62783] 
        

D_LNPIBCHINA(-2)  0.012957  0.194625  0.004375  0.441695 -0.033725  0.013082 -0.049003 
  (0.02388)  (0.47229)  (0.18893)  (0.26106)  (0.21273)  (0.07300)  (0.04869) 
 [ 0.54253] [ 0.41208] [ 0.02315] [ 1.69195] [-0.15854] [ 0.17919] [-1.00638] 
        

LN_STKD(-1) -0.005126 -0.198361 -0.013920  0.691551 -0.076138  0.017371 -0.017830 
  (0.01480)  (0.29267)  (0.11708)  (0.16177)  (0.13182)  (0.04524)  (0.03017) 
 [-0.34634] [-0.67777] [-0.11890] [ 4.27491] [-0.57759] [ 0.38398] [-0.59093] 
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LN_STKD(-2)  0.005916 -0.356339 -0.058562  0.114224  0.348418  0.037876  0.022977 

  (0.01537)  (0.30396)  (0.12159)  (0.16801)  (0.13690)  (0.04698)  (0.03134) 
 [ 0.38492] [-1.17234] [-0.48162] [ 0.67986] [ 2.54496] [ 0.80616] [ 0.73323] 
        

T(-1) -0.004679  0.323035  0.047653  0.338448  0.205141  0.021910 -0.092531 
  (0.02007)  (0.39679)  (0.15873)  (0.21933)  (0.17872)  (0.06133)  (0.04091) 
 [-0.23319] [ 0.81411] [ 0.30021] [ 1.54313] [ 1.14784] [ 0.35723] [-2.26193] 
        

T(-2) -0.003866  0.632909  0.251579 -0.174169  0.063814 -0.043756  0.001175 
  (0.01844)  (0.36462)  (0.14586)  (0.20154)  (0.16423)  (0.05636)  (0.03759) 
 [-0.20965] [ 1.73580] [ 1.72478] [-0.86418] [ 0.38857] [-0.77636] [ 0.03126] 
        

D_LNRESERVAS(-1)  0.020656  0.526537  0.235410 -0.288879  0.215876 -0.044725  0.179501 
  (0.06507)  (1.28670)  (0.51472)  (0.71121)  (0.57954)  (0.19889)  (0.13265) 
 [ 0.31747] [ 0.40922] [ 0.45735] [-0.40618] [ 0.37250] [-0.22487] [ 1.35316] 
        

D_LNRESERVAS(-2)  0.018831 -0.330913  0.178361 -0.120869 -0.299298  0.044098  0.064979 
  (0.06315)  (1.24875)  (0.49954)  (0.69024)  (0.56245)  (0.19302)  (0.12874) 
 [ 0.29822] [-0.26500] [ 0.35705] [-0.17511] [-0.53214] [ 0.22846] [ 0.50472] 
        

LN_RUSSIA(-1)  0.036154  0.381484 -0.565098  0.187899  0.515625  0.151938  1.766094 
  (0.05404)  (1.06866)  (0.42750)  (0.59069)  (0.48133)  (0.16519)  (0.11017) 
 [ 0.66903] [ 0.35698] [-1.32187] [ 0.31810] [ 1.07125] [ 0.91980] [ 16.0300] 
        

LN_RUSSIA(-2) -0.041600  0.211128  0.521164 -0.065901 -0.748826 -0.181684 -0.869393 
  (0.04909)  (0.97071)  (0.38832)  (0.53656)  (0.43722)  (0.15005)  (0.10008) 
 [-0.84748] [ 0.21750] [ 1.34210] [-0.12282] [-1.71270] [-1.21085] [-8.68721] 
        

C  0.383380 -14.17465  0.359864  4.540372 -2.827949  2.485061 -0.662624 
  (0.30594)  (6.05002)  (2.42022)  (3.34410)  (2.72498)  (0.93517)  (0.62374) 
 [ 1.25314] [-2.34291] [ 0.14869] [ 1.35772] [-1.03779] [ 2.65734] [-1.06235] 
        

XISTO  0.014724 -0.097375 -0.078368  0.101904 -0.053092 -0.045806 -0.003246 
  (0.01041)  (0.20580)  (0.08233)  (0.11376)  (0.09270)  (0.03181)  (0.02122) 
 [ 1.41477] [-0.47314] [-0.95189] [ 0.89581] [-0.57275] [-1.43992] [-0.15298] 
        

DUMMY_DG  0.002062  0.161693  0.027963 -0.034707  0.043216  0.013322  0.003756 
  (0.00558)  (0.11028)  (0.04411)  (0.06095)  (0.04967)  (0.01705)  (0.01137) 
 [ 0.36983] [ 1.46626] [ 0.63387] [-0.56939] [ 0.87007] [ 0.78152] [ 0.33041] 
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R-squared  0.997040  0.926780  0.302956  0.961453  0.892965  0.431517  0.993481 
Adj. R-squared  0.995461  0.887730 -0.068800  0.940895  0.835879  0.128327  0.990004 
Sum sq. resids  0.003853  1.506922  0.241150  0.460402  0.305707  0.036005  0.016017 
S.E. equation  0.011333  0.224122  0.089657  0.123882  0.100947  0.034643  0.023106 
F-statistic  631.5281  23.73284  0.814932  46.76727  15.64257  1.423254  285.7399 
Log likelihood  154.4204  14.15173  57.21321  42.01626  51.63889  101.9049  120.9400 
Akaike AIC -5.847679  0.121203 -1.711200 -1.064522 -1.473995 -3.612973 -4.422978 
Schwarz SC -5.178476  0.790405 -1.041998 -0.395320 -0.804793 -2.943770 -3.753775 
Mean dependent  11.23448  3.763157  0.105697  4.098532  0.341915  0.027410  9.048349 
S.D. dependent  0.168221  0.668886  0.086723  0.509561  0.249178  0.037106  0.231108 

        
        Determinant resid covariance (dof adj.)  2.10E-18      

Determinant resid covariance  9.06E-20      
Log likelihood  563.5905      
Akaike information criterion -18.91874      
Schwarz criterion -14.23433      
Number of coefficients  119      

        
        Fonte: Eviews (2017) 
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Anexo 18 -  Modelo VAR sem a variável “Xisto” 
 
 
 

Vector Autoregression Estimates      
Date: 08/01/17   Time: 22:40       
Sample (adjusted): 1968 2014       
Included observations: 47 after adjustments      
Standard errors in ( ) & t-statistics in [ ]      

         
         

 
LN_CAPAC_R

EFINARIA LN_OPEC LN_P 
D_LNPIBCHIN

A LN_STKD T 
D_LNRESER

VAS LN_RUSSIA 
         
         LN_CAPAC_REFINARIA

(-1)  1.123821  0.561774 -0.496162 -0.819662 -0.022493  0.573937  0.678702  1.082492 
  (0.17496)  (1.11343)  (4.46287)  (1.80905)  (2.19535)  (2.03954)  (0.66700)  (0.41890) 
 [ 6.42318] [ 0.50454] [-0.11118] [-0.45309] [-0.01025] [ 0.28140] [ 1.01755] [ 2.58415] 
         

LN_CAPAC_REFINARIA
(-2) -0.202976 -0.789178  1.253095  0.601064  0.716603 -0.351836 -0.783801 -0.822891 

  (0.14957)  (0.95184)  (3.81520)  (1.54651)  (1.87675)  (1.74356)  (0.57020)  (0.35810) 
 [-1.35705] [-0.82910] [ 0.32845] [ 0.38866] [ 0.38183] [-0.20179] [-1.37461] [-2.29791] 
         

LN_OPEC(-1)  0.111281  0.809188  0.545760 -0.113062  0.071695  0.119899 -0.176548 -0.113458 
  (0.02457)  (0.15636)  (0.62673)  (0.25405)  (0.30830)  (0.28642)  (0.09367)  (0.05883) 
 [ 4.52906] [ 5.17512] [ 0.87081] [-0.44504] [ 0.23255] [ 0.41862] [-1.88484] [-1.92870] 
         

LN_OPEC(-2) -0.054926  0.244609 -0.189029  0.290943 -0.941639 -0.036876  0.046949  0.000590 
  (0.03110)  (0.19791)  (0.79327)  (0.32156)  (0.39022)  (0.36253)  (0.11856)  (0.07446) 
 [-1.76614] [ 1.23596] [-0.23829] [ 0.90480] [-2.41310] [-0.10172] [ 0.39600] [ 0.00792] 
         

LN_P(-1) -0.008355 -0.064395  0.330879 -0.018916  0.202526  0.084744  0.026636  0.002873 
  (0.00712)  (0.04531)  (0.18161)  (0.07362)  (0.08934)  (0.08300)  (0.02714)  (0.01705) 
 [-1.17347] [-1.42124] [ 1.82194] [-0.25695] [ 2.26703] [ 1.02107] [ 0.98137] [ 0.16853] 
         

LN_P(-2)  0.009505  0.015095  0.086871 -0.053417 -0.090846  0.032997  0.010805  0.018191 
  (0.00606)  (0.03859)  (0.15469)  (0.06270)  (0.07609)  (0.07069)  (0.02312)  (0.01452) 
 [ 1.56736] [ 0.39113] [ 0.56160] [-0.85190] [-1.19389] [ 0.46677] [ 0.46737] [ 1.25289] 
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D_LNPIBCHINA(-1)  0.028511  0.153836 -0.087002  0.030957  0.032539 -0.195602  0.014842  0.083826 
  (0.01822)  (0.11594)  (0.46473)  (0.18838)  (0.22861)  (0.21238)  (0.06946)  (0.04362) 
 [ 1.56489] [ 1.32682] [-0.18721] [ 0.16433] [ 0.14233] [-0.92099] [ 0.21368] [ 1.92172] 
         

D_LNPIBCHINA(-2)  0.013341 -0.168114  0.252707  0.021666  0.425328 -0.010291  0.020738 -0.052483 
  (0.01843)  (0.11731)  (0.47019)  (0.19060)  (0.23129)  (0.21488)  (0.07027)  (0.04413) 
 [ 0.72373] [-1.43311] [ 0.53745] [ 0.11368] [ 1.83890] [-0.04789] [ 0.29511] [-1.18919] 
         

LN_STKD(-1)  0.014057 -0.014971 -0.092572  0.038084  0.415294 -0.054100 -0.028145 -0.054509 
  (0.01372)  (0.08730)  (0.34993)  (0.14184)  (0.17213)  (0.15992)  (0.05230)  (0.03285) 
 [ 1.02466] [-0.17148] [-0.26455] [ 0.26849] [ 2.41262] [-0.33830] [-0.53816] [-1.65958] 
         

LN_STKD(-2) -0.007825  0.229360 -0.436426 -0.047838  0.105946  0.328375  0.057623  0.037502 
  (0.01241)  (0.07896)  (0.31649)  (0.12829)  (0.15569)  (0.14464)  (0.04730)  (0.02971) 
 [-0.63065] [ 2.90471] [-1.37894] [-0.37288] [ 0.68050] [ 2.27031] [ 1.21821] [ 1.26238] 
         

T(-1) -0.016135 -0.235316  0.299287  0.013157  0.558401  0.208933  0.058818 -0.068944 
  (0.01672)  (0.10642)  (0.42656)  (0.17291)  (0.20983)  (0.19494)  (0.06375)  (0.04004) 
 [-0.96486] [-2.21118] [ 0.70163] [ 0.07609] [ 2.66121] [ 1.07179] [ 0.92262] [-1.72197] 
         

T(-2) -0.010284  0.050589  0.555172  0.212192 -0.032774  0.039536 -0.032605  0.017881 
  (0.01462)  (0.09304)  (0.37293)  (0.15117)  (0.18345)  (0.17043)  (0.05574)  (0.03500) 
 [-0.70343] [ 0.54373] [ 1.48869] [ 1.40368] [-0.17865] [ 0.23198] [-0.58499] [ 0.51084] 
         

D_LNRESERVAS(-1)  0.036505 -0.923592  0.520849  0.230027 -0.409449  0.196916 -0.091297  0.158946 
  (0.05062)  (0.32215)  (1.29123)  (0.52341)  (0.63518)  (0.59010)  (0.19298)  (0.12120) 
 [ 0.72113] [-2.86699] [ 0.40337] [ 0.43948] [-0.64462] [ 0.33370] [-0.47309] [ 1.31145] 
         

D_LNRESERVAS(-2)  0.152868  0.395139  0.068439 -0.071249  0.177401 -0.258935 -0.198502 -0.049659 
  (0.05409)  (0.34424)  (1.37977)  (0.55930)  (0.67873)  (0.63056)  (0.20621)  (0.12951) 
 [ 2.82602] [ 1.14787] [ 0.04960] [-0.12739] [ 0.26137] [-0.41064] [-0.96260] [-0.38344] 
         

LN_RUSSIA(-1)  0.015682  0.770750  0.566333 -0.223224 -0.882410  0.598717  0.169038  1.715074 
  (0.04841)  (0.30805)  (1.23471)  (0.50050)  (0.60737)  (0.56427)  (0.18453)  (0.11589) 
 [ 0.32397] [ 2.50207] [ 0.45868] [-0.44600] [-1.45283] [ 1.06105] [ 0.91603] [ 14.7987] 
         

LN_RUSSIA(-2) -0.028787 -0.634931  0.111803  0.314605  0.589626 -0.794241 -0.190540 -0.838910 
  (0.04113)  (0.26175)  (1.04916)  (0.42528)  (0.51610)  (0.47947)  (0.15680)  (0.09848) 
 [-0.69987] [-2.42569] [ 0.10656] [ 0.73975] [ 1.14247] [-1.65650] [-1.21516] [-8.51885] 
         

C  0.418385  0.159685 -14.16791  0.180446  4.998403 -2.853143  2.428061 -0.666901 



99 
 

  (0.23833)  (1.51668)  (6.07919)  (2.46424)  (2.99044)  (2.77821)  (0.90856)  (0.57061) 
 [ 1.75549] [ 0.10529] [-2.33056] [ 0.07323] [ 1.67146] [-1.02697] [ 2.67241] [-1.16875] 
         

DUMMY_DG  0.004216  0.013403  0.127458  0.011353 -0.018697  0.027203  0.003398  0.004103 
  (0.00379)  (0.02414)  (0.09675)  (0.03922)  (0.04759)  (0.04422)  (0.01446)  (0.00908) 
 [ 1.11157] [ 0.55527] [ 1.31739] [ 0.28948] [-0.39286] [ 0.61524] [ 0.23497] [ 0.45179] 
         
         R-squared  0.998267  0.960098  0.928688  0.302946  0.970266  0.892680  0.482393  0.994737 

Adj. R-squared  0.997251  0.936708  0.886885 -0.105672  0.952836  0.829768  0.178969  0.991652 
Sum sq. resids  0.002256  0.091352  1.467648  0.241154  0.355140  0.306521  0.032782  0.012930 
S.E. equation  0.008820  0.056126  0.224963  0.091190  0.110663  0.102809  0.033622  0.021116 
F-statistic  982.7117  41.04621  22.21568  0.741391  55.66598  14.18936  1.589829  322.4325 
Log likelihood  167.0040  80.02458  14.77232  57.21285  48.11657  51.57642  104.1081  125.9707 
Akaike AIC -6.340595 -2.639344  0.137348 -1.668632 -1.281556 -1.428784 -3.664174 -4.594499 
Schwarz SC -5.632028 -1.930777  0.845915 -0.960065 -0.572989 -0.720216 -2.955607 -3.885932 
Mean dependent  11.23448  10.10739  3.763157  0.105697  4.098532  0.341915  0.027410  9.048349 
S.D. dependent  0.168221  0.223093  0.668886  0.086723  0.509561  0.249178  0.037106  0.231108 

         
         Determinant resid covariance (dof adj.)  1.61E-21       

Determinant resid covariance  3.38E-23       
Log likelihood  682.3908       
Akaike information criterion -22.91025       
Schwarz criterion -17.24171       
Number of coefficients  144       

         
          

Fonte: Eviews (2017) 

 
 
 
 
 
 
 


