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Abstract 

Over the past decades, the scientific community has demonstrated interest in the impact 

on the economy of oil price fluctuations. This theme has gained special relevance since the early 

70's, with the first major oil shock. However, there are relatively few studies on the effect of oil price 

fluctuations in the stock market.  

It is in this context that the motivation to develop this Project arises, which goal is the 

application of a model that allows understanding how the Portuguese stock market reacts to oil 

prices changes.  

Initially, a brief historical description was presented to allow perceiving how the fluctuations 

in oil prices are closely linked to some of the most important events in world history. After this 

framework, the importance of oil prices fluctuations on the economy in general and on the stock 

market in particular was analyzed. Regarding this last point, and although there are strong beliefs 

that there is a relationship between these three aspects, some clear divergences are registered 

concerning the way and intensity with which this influence is exerted.  

Subsequently, a model was estimated with the objective of understanding the existing 

relationship between oil price fluctuations and the return of Portuguese stock markets. To estimate 

the model, the methodology by Kilian and Park (2009) was followed, adapting the VAR model  

used by the author to the Portuguese reality. 

At last, some conclusions are drawn and some questions emerge that can eventually lead 

to future studies. 
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Resumo 

Ao longo das últimas décadas, a comunidade científica tem demonstrado interesse pela 

repercussão das oscilações do preço do petróleo na economia. Essencialmente, a partir do início 

da década de 70 com o primeiro dos grandes choques petrolíferos. Contudo, existem 

relativamente poucos trabalhos sobre o efeito que as oscilações do preço do petróleo provocam 

no mercado bolsista.  

 É neste contexto que surge a motivação para desenvolver esta Dissertação de Mestrado, 

cujo objectivo é a aplicação de um modelo que permita perceber a forma como o mercado bolsista 

português reage às variações do preço do petróleo. 

 Inicialmente, foi feito um enquadramento histórico que permitiu perceber a forma como as 

oscilações do preço do petróleo estão ligadas a alguns dos mais importantes acontecimentos da 

história mundial. Após este enquadramento, foi analisada a importância que as oscilações do 

preço do petróleo têm na economia em geral e no mercado bolsista em particular. Quanto a este 

último aspeto, e apesar de existirem fortes convicções de que existe uma relação entre os três 

factores, registam-se claras divergências quanto à forma e intensidade com que essa influência é 

exercida. 

  Depois disso, estimou-se um modelo com o objectivo de perceber qual a relação 

existente entre as oscilações do preço do petróleo e o retorno dos mercados bolsistas 

portugueses. Na estimação do modelo foi utilizada a metodologia seguida por Kilian e Park (2009), 

adaptando o modelo VAR utilizado pelo autor a Portugal. 

 Finalmente, retiraram-se algumas conclusões e levantaram-se questões que podem 

eventualmente dar origem a trabalhos futuros. 

 

 

Palavras Chave: Choques petroliferos; Mercado Bolsista; Retornos; VAR; Portugal. 
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1. Introdução 

1.1 Considerações Gerais 

A energia é um dos factores com maior importância para todas as economias, por ser um input 

básico e essencial a todos os processos produtivos e um produto de consumo final, 

fundamental para as famílias (e.g Amador, (2010). Desta forma, as características estruturais 

dos países, em termos de produção e consumo de energia, bem como o preço desta, são 

variáveis relevantes a ter em conta. 

Por outro lado, desde há muito que o petróleo se tornou uma das mais importantes 

fontes energéticas e, apesar da diminuição da sua importância nos últimos anos face aos 

outros tipos de energia, em 2012 totalizava mais de 33%
1

 da energia consumida 

mundialmente, sendo mesmo a forma energética mais utilizada, com o seu consumo a 

aumentar desde há várias décadas (Gráficos 1 e 2). Por este motivo, é legítimo pensar que 

uma oscilação do preço do petróleo poderá provocar efeitos na economia, através de diversos 

fatores, entre os quais se encontram os lucros dos produtores, a subida nos custos de 

produção das restantes indústrias, a inflação, a confiança dos consumidores e, não menos 

importante, o mercado bolsista. 

Gráfico 1 - Histórico do consumo dos vários tipos de energia em milhões de 
toneladas de petróleo equivalentes 

Gráfico 2 - Histórico do consumo dos vários tipos de energia em percentagem  

                                                         
1
 Dados retirados do site intitucional da BP -  

http://www.bp.com/sectionbodycopy.do?categoryId=9037132&contentId=7069049" \l "/Primary-Energy/Primary-energy-

data-fueltype/?chartType=area&chartView=chart&regionID=none&countryID=none 
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 Apesar disso, e embora se encontrem bastantes estudos realizados sobre a 

importância e relação entre petróleo e a economia, são ainda escassos os trabalhos 

desenvolvidos em torno da repercussão dos choques petrolíferos no mercado bolsista. 

Contudo, nos últimos anos tem aumentado a investigação em torno deste tema, dando origem 

a alguns estudos, essencialmente sobre o Canadá, China, Estados Unidos da América, Grécia, 

Japão, Reino Unido e países do Conselho de Cooperação do Golfo. 

É de notar a escassez de trabalhos realizados sobre a influência dos choques do preço 

do petróleo no mercado bolsista em Portugal. É neste contexto que surge esta Dissertação de 

Mestrado em Engenharia e Gestão Industrial. Pretende-se obter conclusões quantitativas sobre 

o efeito das oscilações do preço do petróleo no mercado bolsista em Portugal, com o objetivo 

de responder a diversas questões, nomeadamente: i) qual a reação dos mercados a variações 

do preço de petróleo? ii) as reações do mercado dependem do motivo da variação do preço do 

crude? iii) existe um efeito diferenciado em função do setor industrial? 

1.2 Metodologia 

A presente Dissertação de Mestrado em Engenharia e Gestão Industrial, foi antecedida 

por um Projeto de Tese que serviu de base para o desenvolvimento da mesma. Nesse sentido, 

será em seguida apresentada, de forma reduzida, uma previsão do trabalho a desenvolver 

durante a execução da Dissertação. Note-se que a metodologia apresentada sofreu algumas 

alterações em relação à metodologia inicialmente prevista.  

Assim sendo, e como é possível observar na Figura 1, a metodologia adotada no âmbito 

da Dissertação de Mestrado em Engenharia e Gestão Industrial encontra-se dividida em cinco 

etapas, sendo que as duas primeiras fases foram desenvolvidas no Projeto de tese e 

incorporadas com alguns aperfeiçoamentos no presente documento.  

Na primeira etapa é feito um enquadramento histórico, através do qual será possível 

perceber melhor o comportamento do preço do petróleo ao longo das últimas décadas, bem 

como os principais acontecimentos mundiais que afetaram, direta ou indiretamente, a sua 

oscilação. São ainda analisados os efeitos dos vários tipos de choques (de procura e de oferta) 

no preço do barril de petróleo. 

Na segunda etapa apresenta-se uma revisão bibliográfica onde é explicada a influência 

que o petróleo tem tido na economia, assim como a importância dos choques de preço ao 

longo do tempo. Para além disso, é ainda feita uma comparação entre os Estados Unidos e a 

Europa, com o objetivo de perceber como diferentes comportamentos exógenos ao preço do 

petróleo, como por exemplo a política monetária, podem influenciar os efeitos das variações do 

preço. 

Para concluir esta etapa, contextualizam-se os efeitos que as oscilações do preço do 

petróleo provocam no preço das ações, bem como as diferenças desses efeitos entre países 

importadores e exportadores de petróleo. São analisados alguns casos representativos de 
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países importadores e de países exportadores, com o intuito de perceber melhor estas 

diferenças. 

 

 

Figura 1 - Metodologia da dissertação de mestrado 

A terceira fase, primeira da Dissertação, é constituída pela recolha e tratamento dos 

dados necessários.  

Na quarta fase é apresentado e estimado um modelo com o objectivo de analisar a 

existência de eventuais relações entre o preço do petróleo e o mercado bolsista. 

 Para concluir a Dissertação apresenta-se uma discussão dos resultados obtidos, retira-

se as devidas conclusões e levantam-se questões que podem dar origem a trabalhos futuros. 

1.3 Objetivo do trabalho 

O objetivo central deste trabalho é a estimação de um modelo que permita avaliar 

quais os efeitos que as oscilações de preço do petróleo provocam no mercado bolsista 

português. Nesse sentido, no final deste trabalho deverá ser possível avaliar se esses efeitos 

estão de acordo com o que já foi verificado para outros países, entre os quais se podem 

destacar EUA, Canadá, Reino Unido e um conjunto limitado de países da União Europeia.  

Para além disso, como objetivo secundário, no fim da Dissertação deverá ser possível 

identificar as limitações da aplicação concreta do modelo escolhido e levantar questões que 

possam ser abordadas num trabalho futuro, a fim de ultrapassar essas mesmas limitações. 

1.4 Estrutura da Dissertação 

A estrutura da presente Dissertação foi escolhida de acordo com os objetivos 

mencionados anteriormente: 

Capítulo 1 – Neste capítulo é feita uma contextualização do tema escolhido de modo a 

identificar as principais questões a serem respondidas, bem como a metodologia a utilizar na 

resposta às mesmas. 

Disse
rtaçã

o 
 

Proje
to 

•Enquadramento histórico Primeira Fase 

•Revisão bibliográfica Segunda Fase 

•Tratamento de dados: pesquisa e 
recolha dos dados; tratamento dos 
mesmos 

Terceira Fase 

•Desenvolvimento, teste e validação 
do modelo Quarta Fase 

•Análise e discussão dos resultados Quinta Fase 
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Capítulo 2 – Este capítulo consiste numa contextualização histórica, com a identificação dos 

principais picos do preço do petróleo e explicação dos mesmos, em associação com 

importantes acontecimentos mundiais. É ainda feita uma caracterização de cada um dos 

choques de preço do petróleo. 

Capítulo 3 – Neste capítulo é feita uma revisão bibliográfica sobre os efeitos económicos das 

variações no preço do petróleo. 

Capítulo 4 – Este capítulo apresenta uma revisão bibliográfica sobre a influência exercida 

pelos choques petrolíferos no mercado bolsista. Inicia-se com a identificação da importância da 

balança de transações petrolíferas para os efeitos dos choques, seguindo-se a identificação 

dos principais países importadores e exportadores de petróleo a nível mundial. São ainda 

apresentadas as principais diferenças dos choques petrolíferos nas economias importadoras e 

exportadoras, bem como os resultados obtidos para alguns países em particular. 

Capítulo 5 – Neste capítulo é feita uma abordagem aos dados utilizados no modelo, seguindo-

se uma análise dos motivos que conduziram à escolha do modelo VAR. Em seguida introduz-

se o modelo através da metodologia empírica, o que permite que no passo seguinte se faça a 

estimação do mesmo. Esta estimação é realizada em duas fases: Modelo A – com duas 

variáveis, e Modelo B – com quatro variáveis. Para finalizar o quinto capítulo, retiram-se 

algumas conclusões sobre os resultados obtidos 

Capítulo 6 - Finalmente, no sexto capítulo são descritas as principais conclusões gerais 

retiradas a partir de todo o trabalho, levantando-se ainda questões que podem conduzir a 

trabalhos futuros. 
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2.  O petróleo desde os anos 70 

A maioria dos trabalhos realizados sobre a variação do preço do petróleo e a suas 

mais diversas repercussões a nível económico apontam o início da década de 70 como o 

primeiro grande marco. Esta consciência é refletida no trabalho de Esteves e Neves (2004), 

onde é referido que a estabilidade do preço do petróleo, que perdurava desde o período da 

idade de Ouro, foi interrompida no início década de 70. 

2.1 Os grandes choques petrolíferos 

 Com efeito, na década de 70 ocorreram dois grandes choques petrolíferos. O primeiro 

choque ocorreu entre 1973 e 1974 aquando da guerra de Yom Kippur, tendo o petróleo 

alcançado os 11.5 USD por barril em 1974, triplicando desta forma o valor máximo alcançado 

no ano anterior (Blanchard e Galí (2008). O segundo choque petrolífero ocorreu entre 1978 e 

1980, coincidindo temporalmente com a eclosão da revolução iraniana e a guerra entre o Irão e 

o Iraque. Durante este choque o barril de petróleo alcançou os 39.5 USD (Baumeister e 

Peersman (2008). 

 Desde então, só no final da década de 90 se voltaram a viver choques petrolíferos de 

proporções semelhantes, com a ocorrência de mais três choques. Entre 1999 e 2001 deu-se o 

terceiro grande choque petrolífero, associado à redução de quotas de produção dos países da 

OPEP, tendo o preço do barril aumentado dos 11.2 USD registados em Dezembro de 1998 

para 33,9 USD em Setembro de 2000 (Esteves e Neves (2004). 

Tal como é possível verificar no Gráfico 3, o quarto choque petrolífero foi também o 

mais prolongado, tendo começado em 2002, ano em que a cotação do barril se encontrava em 

19.7 USD, e terminando em 2006, quando o seu preço mais que triplicou ao atingir 74,4 USD 

por barril. Tal como nos dois primeiros choques petrolíferos, o quarto choque foi notado num 

período de alguma agitação marcada pela guerra do Iraque e distúrbios sentidos no Médio 

Oriente. Adicionalmente, o quarto choque contou ainda com o impacto da greve na Petróleos 

da Venezuela, S.A. (PDVSA) (Filis et al. (2011).  

Por fim, o quinto e último choque decorreu entre 2007 e 2008. Este choque foi 

especificamente estudado por Hamilton (2009). O preço do petróleo alcançou o seu máximo 

histórico ao atingir, em Junho de 2008, o preço nominal de 145 USD por barril.   

Estes dados são confirmados no Gráfico 3, onde é possível verificar o aumento do 

preço do barril de 54,6 USD em Janeiro de 2007 até ao máximo histórico em termos correntes 

de 133,9 USD por barril. 

Segundo Hamilton (2009) o quinto choque terá tido uma origem algo diferente da dos 

quatro anteriores. Enquanto estes foram essencialmente provocados por acontecimentos 

mundiais exógenos ao mercado petrolífero, o quinto deveu-se a três factores, um dos quais 

não parece ter tido, pelo menos, tanto impacto nos choques anteriores. Detalhando, o quinto 

choque terá sido provocado pelo facto de a oferta mundial de petróleo se ter mantido 

relativamente constante desde o início dos anos 2000, sendo que com a grande expansão 

económica da China e da Índia conduziu a um aumento considerável da procura. No entanto, a 
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velocidade e a magnitude do ajustamento do preço do petróleo não são explicáveis somente 

através destes dois factores, o que abre portas à possibilidade de haver interferência de um 

terceiro, nomeadamente o efeito especulativo dos investidores. 

Gráfico 3 - Preço do petróleo em dólares (1970 - 2013). Fonte: Economic 
Research Federal Reserve Bank of St. Louis 

Importa ainda realçar a subida registada durante a guerra do Golfo (1990-1991), 

quando a cotação do barril de petróleo passou dos 16.9 USD (em Junho de 1990) para os 35.9 

USD (em Outubro do mesmo ano). Contudo, apesar de significativa, esta subida não 

representou um “grande choque petrolífero” segundo a definição seguida por Blanchard e Galí 

(2008). De acordo com estes autores, um grande choque petrolífero envolve uma alteração 

cumulativa do (log) do preço do petróleo acima dos 50%, durante mais de três trimestres 

consecutivos. 

Com o objetivo de entender melhor a magnitude de cada um dos choques, Blanchard e 

Galí (2008) aplicaram aos preços correntes do petróleo um logaritmo normal e multiplicaram 

esse valor por 100 (Gráfico 4), tendo concluído que a magnitude dos quatro primeiros é muito 

semelhante. 

Gráfico 4 - Logaritmo do preço do petróleo em dólares (1970 - 2013). Fonte: 
Economic Research Federal Reserve Bank of St. Louis 
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2.2 A história, o petróleo e a sua estreita relação 

 O artigo de Filis et al. (2011) apresenta uma interessante síntese dos acontecimentos 

mundiais com maior relevância para as oscilações do preço do petróleo de 1987 até 2009, de 

acordo com a barra cronológica que se segue.  

 

Figura 2 - Linha cronológica dos acontecimentos mundiais com maior relevância para as oscilações do 
preço do petróleo de 1987 até 2008. Fonte: Filis et al. (2011) 

 

87 
• JANEIRO - Falha na reunião da OPEP 

88 
• JUNHO - A OPEP aumentou a produção para 19,5 milhões de barris diários 

89 
• AGOSTO - Invasão do Kuwait pelo Iraque 

91 
• JANEIRO - EUA atacam Iraque 

92 
• OUTUBRO - Retirada do Equador da OPEP 

94 
• ABRIL - Greve dos trabalhadores da plataforma petrolifera da peninsula de Niger 

95 
• JANEIRO - Retirada do Gabão da OPEP 

96 
• ABRIL - Bill Clinton aprova a venda de petróleo das reservas estratégicas dos EUA 

97 
• NOVEMBRO - OPEP chega a acordo para aumentar o limite máximo de produção 

98 
• JANEIRO - Início da crise económica asiática 

• ABRIL/MAIO - Várias reuniões da OPEP levam àredução de algumas quotas  

99 
• MARÇO - Nova redução de quotas de produção 

00 
• MARÇO - Ministério do petróleo OPEP acorda um aumento da produção de petróleo 

01 
• SETEMBRO - Ataques às torres gémeas 

02 
• JANEIRO - Nova redução de quotas de produção 

• Dezembro - Greve na PDVSA na Venezuela 

03 
• MARÇO - Guerra do Iraque 

• NOVEMBRO - Redução de quotas decididas pela OPEP 

04 
• JANEIRO - Várias reuniões da OPEP levam à redução de algumas quotas  

• SETEMBRO - Furacão Ivan 

05 
• AGOSTO - Furacões Katrina, Dennis e Rita 

06 
• FEVEREIRO - Ataques militares na Nigéria provocam queda na produção nigeriana de mais de 600.000 

barris por dia 

08 
• Aumento da procura, baixa capacidade de reservas 

• George W. Bush assina lei que interrompe temporariamente o aumendo das reservas estratégicas dos EUA 

• Furacão Gustav 

• OPEP decide reduzir quotas 
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Perante estes factos, parece existir uma estreita relação entre as grandes subidas do 

preço do petróleo e acontecimentos marcantes da história mundial, havendo desde há muito 

um grande interesse na perceção de como as insuficiências de produção de petróleo causadas 

por guerras ou por outras questões políticas nos países da OPEP contribuem para a subida do 

preço desta fonte energética, para o crescimento ou decrescimento real da economia, ou para 

o aumento da inflação. Mas serão apenas estes acontecimentos que determinam a tendência 

do preço do petróleo? A resposta a esta questão é parcialmente dada por Kilian e Park (2009) 

segundo o qual as flutuações no preço do petróleo se devem essencialmente a três tipos de 

choques estruturais: choque na oferta global de crude (referido daqui em diante como “COG”), 

choque global da procura para todas as mercadorias industriais (referido daqui em diante como 

“CPG”), onde se inclui o petróleo, e ainda choque da procura de petróleo por motivo de 

precaução (referido daqui em diante como “CPPP”), o qual ocorre quando existem 

preocupações acerca da oferta futura de petróleo. 

Embora os CPPP possam refletir outros choques de procura específica de petróleo, 

existem razões fortes para afirmar que se devem de facto a alterações exógenas na procura 

por precaução. Os argumentos utilizados por Kilian e Park (2009) residem no facto de, para 

além de não existirem mais candidatos que possam representar plausivelmente os choques 

exógenos do mercado específico do petróleo, o timing e a direção destes choques serem 

consistentes com alguns eventos exógenos que originam receio de insuficiências futuras de 

oferta de petróleo. Este último argumento justifica, por si só, a tendência, relatada 

anteriormente, de subida do preço do petróleo aquando da ocorrência de guerras ou 

instabilidade política envolvendo países produtores de petróleo. 

Filis et al. (2011) organizaram numa tabela (Tabela 1) os principais eventos que 

estiveram na origem de choques relevantes do preço do petróleo, associando-lhes o tipo de 

choque petrolífero que os originou. 

Acontecimento Ano Tipo de Choque petrolífero 

Invasão do Iraque ao Kuwait 1990 CPPP 

Primeira guerra do Iraque 1991 CPPP 

Colapso da União Soviética 1991 CPPP 

Crise económica Asiática 1997 CPG 

Cortes na produção (OPEP) 1998-99 COG 

Boom do mercado de habitação 2001 CPG 

Ataque às torres Gémeas 2001 CPPP 

Greve dos trabalhadores PDVSA 2002 COG 

Segunda Guerra do Iraque 2003 CPPP 

Crescimento económico da China 2006-07 CPG 

Crise Financeira mundial 2008 CPG 

Tabela 1 - Origem dos choques de preço petrolífero associados aos principais 
acontecimentos mundiais. Fonte: Filis et al. (2011) 
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2.3 Efeitos dos choques de oferta e de procura no preço do 

petróleo 

 Depois de identificar os tipos de choques existentes, importa agora perceber qual o 

impacto que cada um deles tem no comportamento do preço do petróleo. Ceteris paribus, se a 

oferta de petróleo se contrair, o preço aumenta. Por outro lado, sempre que a procura se 

expande o preço também aumenta. Resumindo, basta a ocorrência de pelo menos um destes 

choques para que o preço do barril de petróleo suba. 

Contudo, apesar de ambos os choques contribuírem para um aumento do preço do 

petróleo, a forma como o fazem é diferente. De acordo com Kilian e Park (2009) um inesperado 

aumento da procura de petróleo por motivos de precaução provoca um aumento imediato e 

mais duradouro do preço do petróleo, seguido de um declínio gradual do mesmo. Ou seja, 

quando existe receio da ocorrência de um acontecimento exógeno que possa provocar a 

escassez de petróleo, existe um aumento considerável da procura, o que conduz a um 

aumento significativo do preço do barril. Assim que esse receio se esbate, a procura retoma os 

valores normais, provocando uma descida progressiva do preço do crude até perto dos valores 

anteriores ao acontecimento.  

Por outro lado, um aumento imprevisto da procura global de mercadorias industriais 

provoca um aumento sustentado do preço do petróleo, embora o faça com um determinado 

atraso. Por último, uma eventual rotura na produção de petróleo instiga a um aumento 

transitório do preço dentro de um período de um ano. Historicamente a combinação dos dois 

tipos de choque de procura terá sido muito mais preponderante para as variações do preço do 

petróleo do que os choques de oferta. 

2.4 Conclusões 

Através do enquadramento histórico, realizado com base na revisão literária, é possível 

afirmar que a maioria dos autores identificou uma estreita relação entre as grandes subidas do 

preço do petróleo e acontecimentos marcantes da história mundial, tais como guerras, 

catástrofes naturais e outros. Apesar disso, este paradigma parece ter-se alterado nos últimos 

tempos, sendo que aparentemente, no último choque referenciado (2007-2008), apareceu um 

novo fator que conduziu a um grande aumento do preço do petróleo; o mercado especulativo. 

Importa ainda realçar que a magnitude real dos quatro primeiros choques petrolíferos mostrou 

ser muito idêntica. 

Neste capítulo foi ainda possível identificar a existência de três tipos de choques 

petrolíferos (choque na oferta global de petróleo, choque na procura global de petróleo e 

choque de procura de petróleo por motivos de precaução), sendo que os vários tipos 

aparentam repercutir-se de forma distinta uns dos outros, mas com um comportamento padrão 

entre si. 
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3. A Influência do petróleo na economia 

Desde o início dos anos 70 surgiu a perceção de que o preço do petróleo tem especial 

importância na explicação das oscilações económicas, especialmente para as economias 

industrializadas. Esteves e Neves (2004) resumem os canais através dos quais este preço 

afeta a economia, classificando-os em dois tipos principais, os de primeira e os de segunda 

ordem. Os efeitos de primeira ordem subdividem-se em dois tipos: 

 Diretos – devido à alteração direta do preço dos principais tipos de energia 

(combustível, eletricidade e gás) consideradas despesas de consumo, sendo o impacto 

principal sentido diretamente no IPC; 

  Indiretos – transmissão feita através da subida dos preços de alguns produtos, que 

espelham o aumento do preço da energia. O caso mais evidente deste tipo de efeitos é 

a subida dos preços dos transportes. 

 Por outro lado, os efeitos de segunda ordem estão relacionados com a reação 

macroeconómica ao pico do preço do petróleo. 

3.1 A primeira perceção da importância do petróleo  

 A perceção da importância do preço do petróleo na economia aumentou durante os dois 

episódios de baixo crescimento, subida do desemprego e grande inflação que caracterizaram 

as economias industrializadas aquando dos dois primeiros grandes choques petrolíferos, 

durante a guerra Yom Kippur em 1973 e durante a revolução iraniana em 1979 (Blanchard e 

Galí, 2008). 

Dois dos indicadores mais importantes que permitem analisar o comportamento da 

economia são o Produto Interno Bruto (PIB) e o Índice de Preços no Consumidor (IPC). Tendo 

analisado temporalmente os períodos de recessão da economia americana, Hamilton (2008) 

afirmou que, depois da Segunda Guerra Mundial, nove das dez recessões americanas foram 

precedidas de picos na cotação do preço do petróleo, afastando a possibilidade de se tratar de 

mera coincidência estatística. Também na Europa existe o mesmo tipo de evidência. Esteves e 

Neves (2004) referem que no ano seguinte aos dois choques petrolíferos da década de 70 os 

países da OCDE atingiram valores máximos de inflação (15% em 1974 e 13% em 1980), 

enquanto o seu Produto Interno Bruto desacelerou acentuadamente, com taxas de crescimento 

a rondar os 0%. 

De acordo com Hahn e Mestre (2011), os choques da década de 1970 terão tido a sua 

origem na procura agregada e na oferta, na mesma proporção, sendo também da 

responsabilidade dos choques de procura agregada o decréscimo no preço da cotação do 

petróleo em meados da década de 80. Por outro lado, no início da década de 90, mais 

especificamente em 1990/91, as contribuições dos choques de procura agregada terão sido 

menos importantes para a subida do preço do petróleo. Já no pós-2000, foram encontradas 

contribuições, positivas e negativas, dos choques de procura global, mas com muito menos 

impacto nos movimentos inflacionários dos preços do petróleo que as contribuições dos 

choques de oferta. Por fim, durante a última recessão os choques de procura global tiveram 
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muito mais preponderância na descida do preço do petróleo que os choques de oferta global. 

Resumindo, parece haver uma importância significativa dos dois tipos de choques nos 

movimentos oscilatórios do preço do petróleo; contudo, é preciso ter em conta que, 

ocasionalmente, grandes oscilações no preço do petróleo podem ser provocadas por outro tipo 

de choques. 

Hahn e Mestre (2011) encontraram, portanto, um papel preponderante dos choques de 

oferta (COG) e de procura (CPG e CPPP) nos desenvolvimentos do preço do petróleo durante 

os episódios históricos mais importantes. Esta ideia contrasta com Kilian (2009), segundo o 

qual os choques de oferta têm, historicamente, contribuído menos para as flutuações do preço 

do petróleo, sendo este influenciado essencialmente pelos dois tipos de choque de procura. 

Por outro lado, os resultados de Hahn e Mestre (2011), embora contrastem também com os de 

Hamilton (2009), segundo o qual os choques de preços ocorridos anteriormente terão sido 

essencialmente provocados por grandes quebras na oferta, são semelhantes aos de 

Baumeister e Peersman (2008), que reafirmam a importância, embora não exclusiva, dos 

choques de oferta para os choques de preços de petróleo em determinados períodos da 

história, mais concretamente nas recessões 1974/75, do início dos anos 80 e 90. 

3.2 Evolução da importância ao longo do tempo 

Baumeister e Peersman (2008) indicam que a contribuição dos choques de oferta para a 

flutuação do preço do petróleo tem diminuído ao longo do tempo, o que significa que 

atualmente o preço do petróleo é mais “conduzido” pelos choques de procura. 

Apesar de haver concordância em redor dos efeitos provocados pelas oscilações do preço 

de petróleo nas economias, existe grande controvérsia quanto aos canais utilizados para 

transmitir esses efeitos. Essa problemática é explicada por Esteves e Neves (2004) através de 

dois aspetos fundamentais. O primeiro ponto para justificar esta controvérsia incide no facto de 

estes efeitos tenderem a evoluir ao longo do tempo, refletindo o declínio da vulnerabilidade da 

economia industrializada. O segundo ponto incide na complexidade e dificuldade de estimar os 

efeitos, visto que estes dependem também das reações políticas e das expectativas acerca da 

duração do choque. 

Contudo, Kilian (2009) refere que, embora existam estudos que documentam que o 

choque petrolífero ocorrido desde meados de 2003 até 2008 terá contribuído para o declínio da 

economia que originou a crise financeira de 2007/08, a resposta económica aos choques 

petrolíferos é hoje em dia de menor magnitude e dada com um maior atraso em relação ao que 

se poderia esperar, tendo em conta os acontecimentos ocorridos durante os dois primeiros 

grandes choques petrolíferos. Este acontecimento é justificado em Barsky e Kilian (2001) pela 

alteração do tipo de políticas monetárias, afirmando mesmo que os políticos “aprenderam a 

lição” com os acontecimentos do passado. 

A ideia de que os efeitos macroeconómicos dos choques de preço do petróleo se têm 

tornado cada vez menores ao longo do tempo é também identificada por Blanchard e Galí 

(2008), sendo esta justificada através de três hipóteses não mutuamente exclusivas. A primeira 
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hipótese a ser levantada justifica a diminuição do efeito dos choques no preço do petróleo 

através da diminuição da rigidez real ao longo do tempo, uma vez que um mercado de trabalho 

mais flexível, com salários mais ajustáveis, poderá explicar um menor impacto destes choques. 

Outra justificação encontrada responsabiliza, tal como Barsky e Kilian (2001), a alteração das 

políticas monetárias pela mudança de efeitos dos choques no preço do petróleo. Entre estas 

alterações destaca-se o compromisso dos bancos centrais em manter a taxa de inflação 

limitada a valores baixos. A última hipótese levantada refere-se à dependência energética do 

petróleo por parte da economia, a qual parece ter sido reduzida de tal forma que as alterações 

do preço do petróleo já não provocam efeitos tão significativos. Apesar de no documento não 

serem apresentados valores concretos, esta afirmação está de acordo com as estatísticas 

apresentadas no Gráfico 2, onde se percebe que desde 1973 o peso do petróleo no consumo 

energético tem diminuído substancialmente, passando de 48% do consumo total de energia 

para cerca de um terço da energia consumida no mundo. Esta diminuição deve-se não tanto à 

diminuição do consumo de petróleo, mas essencialmente à aposta em energias alternativas 

(gás natural, nuclear e renováveis) para colmatar os aumentos do consumo energético. 

Embora Blanchard e Galí (2008) tenham encontrado dados consistentes com o facto dos 

efeitos macroeconómicos dos choques de preço petrolíferos terem diminuído ao longo do 

tempo, estes dados não excluem a hipótese de serem outro tipo de choques, não petrolíferos, 

coincidentes no tempo, os responsáveis pelos efeitos económicos adversos. 

No seguimento dos estudos de Blanchard e Galí, Blanchard e Riggi (2009) identificaram 

as duas maiores alterações na economia americana desde 1970 que provocaram a diminuição 

do efeito dos choques no preço do petróleo: a grande diminuição da rigidez real (afirmando 

mesmo que esta praticamente desapareceu), e o aumento substancial da credibilidade das 

políticas monetárias com o intuito de manter as expectativas de inflação reduzidas. 

Baumeister e Peersman (2008) analisaram, no seu estudo, a variação temporal dos 

efeitos dos choques do preço do petróleo na economia americana desde 1970, tendo concluído 

que existem razões para acreditar que o próprio mercado global do petróleo sofreu alterações 

ao longo do tempo. Por exemplo a transição de um regime de preço regulados 

administrativamente para um regime de regulação livre do mercado provocou por si só um 

aumento muito considerável da volatilidade do preço do petróleo, o que originou uma alteração 

dos factores impulsionadores do mesmo. Por outro lado, a estrutura económica também se 

alterou consideravelmente. Entre outros aspetos, tem-se verificado uma diminuição continuada 

da importância do petróleo nos processos produtivos, o mercado tornou-se mais flexível e, 

como já mencionado, a política monetária mais credível. 

3.3 Dos Estados Unidos à Europa 

A importância das políticas monetárias é grande, como será explicado de seguida. 

Contudo, existem outros factores, como por exemplo o grau de dependência energética e as 

opções de política, que condicionam o stance da política a seguir. Para perceber melhor a 

importância da política monetária no comportamento da economia face a choques petrolíferos, 
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Peersman e Robays (2009) fizeram a comparação entre os comportamentos da Europa e dos 

Estados Unidos durante a subida do preço do barril de petróleo entre 1999 e 2008. O período 

escolhido coincide temporalmente com os últimos três grandes choques petrolíferos (1999-

2001), (2002-2006) e (2007-2008) tal como foi referenciado anteriormente. 

Antes de avançar para a análise da política monetária, é importante perceber o porquê 

do aumento do preço do petróleo durante este período, tendo sido identificados dois aspetos 

principais: por um lado, o crescimento das economias chinesa e indiana e, por outro, a grande 

instabilidade na produção petrolífera em algumas regiões do Médio Oriente. Estes dois factores 

provocam dois tipos de choques completamente diferentes, que, como já foi explicado 

anteriormente, têm consequências muito diversas. Enquanto as grandes expansões 

económicas da China e da Índia provocaram um CPG, os problemas relacionados com a 

instabilidade da produção deram origem a um COG. As diferentes condições económicas têm 

de ser cuidadosamente analisadas antes da tomada de decisões sobre as políticas monetárias, 

refletindo-se nas mesmas. 

Observando o Gráfico 5 é possível identificar três períodos em que o preço do petróleo subiu 

mais de 50%, sendo eles 1999 – último trimestre de 2000, último trimestre de 2003 – meados 

de 2005 e 2007 – meados de 2008. 

Gráfico 5 - Evolução do preço real do petróleo e das taxas de juros dos bancos 
centrais (1999 – 2008). Fonte: Peersman e Robays (2009) 

Perante estas subidas do preço do petróleo, as políticas monetárias do Banco Central 

Europeu (BCE) e da Reserva Federal (FED) foram diferentes. Se no primeiro período ambos 

subiram a sua taxa de juro em cerca de 2 pontos percentuais, no segundo período apenas o 

FED aumentou a sua taxa de juro em 2,5 pontos percentuais, enquanto o BCE a manteve em 

torno dos 2%. Por fim, durante o último período o BCE voltou a optar por manter a sua taxa de 

juro constante, desta vez perto dos 4%, enquanto o FED optou por uma baixa abrupta, de mais 

de 3 pontos percentuais. 

Estas diferenças de comportamento das duas autoridades monetárias perante o 

mesmo tipo de subida do preço do petróleo levantam questões sobre quais o factores que 
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influenciam a tomada de decisão relativa à política a adotar. Peersman e Robays (2009) 

explicam que não é só a origem dos choques petrolíferos e a magnitude do seu impacto que 

condicionam as autoridades durante a tomada de decisão. Pelo contrário, o período em que 

estas acontecem e o seu impacto a inflação e para a atividade económica são também aspetos 

muito importantes. 

Os efeitos finais dos choques de oferta no preço final aos consumidores e na produção 

têm magnitudes idênticas nos EUA e na Zona Euro. Os mecanismos de transmissão, contudo, 

são completamente diferentes, o que, como será possível de perceber em seguida, se reflete 

claramente na velocidade da transmissão dos efeitos. Por um lado os efeitos inflacionários dos 

EUA são influenciados essencialmente pelos efeitos diretos da subida do preço da energia no 

consumo, e pelos efeitos indiretos na subida do custo dos bens não energéticos e dos serviços, 

com uma subida dos preços dos produtos importados, enquanto o deflator do PIB se mantém 

constante. Por outro lado, na Zona Euro a inflação é essencialmente provocada pelos efeitos 

secundários da subida dos salários, o que provoca uma subida significativa do deflator do PIB 

e um impacto mais forte na inflação. 

Desta forma, a transmissão para os preços ao consumidor final ocorre muito mais 

rapidamente nos EUA que nos países da Zona Euro. Mais concretamente, enquanto na Zona 

Euro ao fim de um ano foi feita menos de metade da transmissão da subida dos preços do 

petróleo aos preços ao consumidor final, nos EUA mais de metade da transmissão foi 

simultânea à subida do preço do petróleo, estando completa ao fim de um ano. Também sobre 

a produção, a reação Europa é muito lenta quando comparada com os EUA, onde a reação é 

imediata (Peersman e Robays, 2009). 

Se olharmos para os choques de procura, as diferenças entre as reações do BCE e do 

FED são ainda mais significativas. Enquanto nos EUA, apesar da existência de efeitos 

inflacionários significativos, o FED suavizou as suas políticas monetárias com o objetivo de 

compensar o efeito negativo na produção, na Zona Euro as autoridades monetárias não 

ajustaram de forma a compensar o efeito na produção.  

Por outro lado, caso não haja necessidade de fazer o trade-off entre produção e inflação, 

como sucede no caso de um choque global da atividade económica, o rigor é maior nos EUA 

que na Europa, tendo sido a partir desta constatação que Peersman e Robays (2009) 

concluíram que as preocupações do FED estavam focadas na produção, enquanto o BCE se 

foca essencialmente na inflação. Estas preocupações fazem com que o BCE reaja mais 

durante a existência de CGO e CPPP, enquanto o FED mostra maior preocupação durante os 

CPG. 

3.4 O Impacto em alguns países europeus 

A Zona Euro inclui 27 países, dos quais 17 têm como moeda comum o Euro. Existe a 

possibilidade de cada um destes 27 países reagir de forma diferente aos choques petrolíferos. 

Segundo Peersman e Robays (2009), e ao contrário do que se poderia esperar, as assimetrias 

na reação aos COG não podem ser atribuídas ao nível de intensidade petrolífera de cada país, 
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mas são essencialmente explicadas pela dinâmica do mercado de trabalho e pelos 

mecanismos de transmissão da política monetária. Assim, os efeitos secundários só são 

fortemente sentidos em alguns países da União Europeia, nomeadamente aqueles com um 

mecanismo de indexação de salários formal e com níveis de proteção laboral elevados. 

Noutros países membros a reação dos salários nominais e dos preços em geral é muito 

significativa. 

Esta assimetria de consequências para os mesmos tipos de choques foi um dos grandes 

problemas com que o BCE se deparou. Embora todos os membros da União Europeia sejam 

importadores de petróleo, existem vários motivos, entre os quais se podem destacar a 

intensidade petrolífera, a estrutura económica, os mecanismos de transmissão monetária e os 

contratos salariais, que levam a que cada país reaja de forma particular aos choques 

petrolíferos. 

Peersman e Robays (2009) identificaram diferenças substanciais nas reações dos países 

da Zona Euro, resumidas na Tabela 2 e explicadas de seguida.  

No que diz respeito aos preços finais ao consumidor é possível verificar uma impacto 

médio superior na Alemanha, Espanha e Grécia, enquanto que a Finlândia, França e Portugal 

o impacto na inflação é insignificante. Em contrapartida, os efeitos na produção são 

consideravelmente diferentes: neste aspeto a Finlândia, a Irlanda e Portugal sofreram quebras 

significativas, enquanto que a Alemanha registou um aumento não significativo do PIB. 

É também importante salientar as correlações do PIB e do IPC com a intensidade 

petrolífera dos países. Como é possível verificar na Tabela 2, e contrariamente ao que seria de 

esperar, esta correlação não se mostra muito forte. A correlação entre a procura de petróleo e 

o consumo de petróleo com os efeitos reais no PIB tende a ser negativa, especialmente no 

consumo de petróleo por parte da indústria e dos transportes. 

Ainda na Tabela 2 é possível verificar que a correlação entre o impacto final na produção 

e os preços ao consumidor é significativamente positiva (0,57) o que implica que países que 

sofram efeitos de inflação baixos, são confrontados com grandes quebras na atividade 

económica. Para se perceber melhor este acontecimento é necessário analisar melhor o 

comportamento das curvas da oferta e da procura para que esta correlação possa ser positiva. 
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Tabela 2 - O impacto dos choques de oferta e da intensidade petrolífera nos países da zona euro. Fonte: 
Peersman e Robays (2009) 

Observando o Gráfico 6 é possível analisar as eventuais consequências de uma contração da 

oferta (COP). Isto é, à medida que a curva da oferta se retrai estabelece-se um novo equilíbrio 

com redução da quantidade disponível e aumento do preço. Deste modo, para que a 

correlação seja positiva é necessário que a curva da procura também se ajuste. Tal como foi 

mencionado anteriormente, o ajustamento da curva da procura é feito através da contração da 

mesma, provocada pelos efeitos de primeira e segunda ordens. 

 

 

 

IPC
1 

PIB
1
 

Procura 
Petróleo

2 

Consumo de produtos petroliferos
3 

Total Transportes Doméstico Industrial Outros 

Zona Euro 0,44 -0,31 73,2 60,0 31,6 8,1 5,3 14,9 

EUA 0,37 -0,31 99,5 91,5 64,3 3,7 4,9 18,6 

Alemanha 0,72 0,13 67,8 62,9 31,1 8,0 5,0 15,2 

Áustria 0,44 -0,21 57,6 52,7 26,9 8,5 5,6 11,6 

Bélgica 0,44 -0,23 106,4 81,0 33,9 15,0 6,9 25,2 

Finlândia -0,02 -0,98 89,5 77,0 36,2 13,3 10,1 17,4 

França 0,14 -0,39 66,5 60,3 32,1 8,0 5,0 15,2 

Grécia 1,06 -0,26 94,6 65,0 35,6 10,6 9,8 9,0 

Holanda 0,27 -0,29 95,8 55,9 30,7 0,4 3,5 31,3 

Irlanda 0,26 -1,35 79,4 69,3 36,4 7,9 12,4 12,6 

Itália 0,39 -0,36 67,6 47,8 27,9 6,1 5,3 8,5 

Portugal 0,19 -0,70 90,0 70,0 33,7 4,4 13,1 19,0 

Espanha 0,55 -0,49 78,6 62,8 36,3 5,0 8,0 13,5 

Correlação IPC 1,00 0,57 0,03 -0,17 0,0 0,16 -0,16 -0,35 

Correlação PIB 0,57 1,00 -0,16 -0,38 -0,57 0,05 -0,77 0,10 

NOTAS: 

 

1: impacto de subida de 10% do preço do petróleo ao fim de 20 trimestres. Números a Negrito 
encontram-se dentro do intervalo de confiança 
2
: procura de petróleo (ton) / PIB (milhões de USD, paridade do poder de compra), Média do período de 

1986-2007 
3
: Consumo de produtos petrolíferos (tonelada equivalente) / PIB (milhões de USD, paridade do poder de 

compra). Média do período de 1986-2007 
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Gráfico 6 - Consequências de uma contração da oferta de petróleo 

3.5 Conclusões 

Depois do enquadramento histórico, foram revistos neste capítulo os trabalhos 

executados sobre a influência do petróleo na economia. É possível concluir desde logo que o 

petróleo tem uma importância significativa na explicação das oscilações económicas das 

economias industrializadas. Em seguida é possível perceber a existência de três tipos de 

canais de transmissão da subida do preço do petróleo para a economia, sendo estes: efeitos 

de primeira ordem diretos; efeitos de primeira ordem indiretos; e segunda ordem. Esta 

abordagem conduziu à identificação dos principais indicadores que permitem analisar o efeito 

das oscilações do preço do petróleo na economia, sendo eles o PIB e o IPC. Deste modo, quer 

nos EUA, quer nos países da Zona Euro, um choque do preço do petróleo conduz a um 

aumento da inflação e a uma diminuição do PIB. 

Em seguida, foram identificadas as várias opiniões existentes no seio da comunidade 

científica sobre a importância relativa de cada um dos choques, bem como a alteração da sua 

influência ao longo do tempo. Em relação a este último aspeto, parece haver evidências sobre 

a diminuição da importância do impacto dos últimos choques do preço petrolífero na economia. 

Já em relação ao primeiro, é apenas possível concluir que existe uma relação entre os choques 

de preço do petróleo e a economia, uma vez que as opiniões divergem significativamente em 

relação à importância de cada um dos choques em particular. Após esta análise, foi feita a 

comparação entre os comportamentos dos Estados Unidos da América e a Zona Euro. Este 

confronto tornou clara a importância das políticas monetárias na reação, mais ou menos 

acentuada, da economia às oscilações do preço do petróleo. É ainda possível concluir que 

mesmo dentro da Europa existem algumas diferenças entre os vários países, devendo-se estas 

essencialmente à dinâmica do mercado de trabalho e aos mecanismos de transmissão da 

política monetária. 

  



   
 

 19 

4. O petróleo e o mercado bolsista 

Apesar de existir muito trabalho realizado sobre a importância do petróleo para a 

economia, é opinião consensual que os estudos realizados sobre os efeitos das oscilações do 

preço do petróleo no mercado bolsista são escassos. É possível confirmar esta informação em 

vários trabalhos, nos quais os autores destacam esta circunstância. Exemplos relevantes são 

Sadorsky (1999), Papapetrou (2001), Lin et al. (2008), Arouri e Rault (2010). El-Sharif et al. 

(2005) e Hammoudeh e Aleisa (2004) referem ainda que, para além de poucos, os estudos 

existentes se concentram essencialmente nas economias dos EUA e da Austrália. 

4.1 A economia e o mercado bolsista 

Como pudemos ver anteriormente, muitos autores realçam a importância que o 

petróleo e as variações do seu preço têm para a economia (Chen et al, 1986). Assim sendo, é 

expectável que essa importância se possa refletir também no mercado bolsista e 

consequentemente na variação do preço das ações. Huang (1996) estudou alguns aspetos 

fundamentais relativos a este tema. Por um lado avaliou a relação do preço do petróleo com os 

índices do mercado bolsista, considerando a sectorização dos mercados, ou seja, selecionou 

algumas empresas cujo preço das ações se demonstrou particularmente sensível a oscilações 

do preço do petróleo. Para além disso, fez uma análise à eficiência dos mercados de ações, 

verificando a velocidade de reação a oscilações do preço. 

O petróleo tem importância inquestionável para a economia em geral, com reflexos no 

IPC e no PIB em particular. Estes efeitos refletem-se nos lucros das empresas, uma vez que, 

direta ou indiretamente, o preço do petróleo é repercutido nos custos operacionais das 

mesmas. Assim sendo, é expectável que um aumento do preço do petróleo possa provocar 

uma diminuição dos lucros, o que conduzirá a uma diminuição imediata do preço das ações se 

o mercado for eficiente. Caso contrário o ajustamento do preço das ações será feito com algum 

atraso. 

No seu artigo, Huang (1996) descreve ainda a ligação teórica entre o petróleo e os 

preços das ações. O preço da ação é igual ao valor descontado dos cash flows futuros da 

empresa, ou seja, 

  
    

    
                                                                              

 

onde p é o preço da ação e E(c) e E(r) são, respectivamente, a expectativa de cash flows e de 

taxa de atualização. 

Assim sendo o retorno das ações, r, pode ser expresso aproximadamente como: 
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Da equação (2) conclui-se que a alteração no preço de petróleo pode afectar o retorno 

das ações de duas formas. Por um lado, através da alteração dos cash flows, tal como já foi 

mencionado anteriormente. Por outro lado, pode ter efeitos na taxa de atualização, uma vez 

que esta tem em conta a inflação e a taxa de juro esperadas e estas duas variáveis dependem 

do preço do petróleo esperado.  

4.2 A relação entre o petróleo e o mercado bolsista 

Embora seja referido em muitos trabalhos que a alteração no preço do petróleo é um 

dos fatores importantes na perceção dos movimentos oscilatórios inerentes ao mercado 

bolsista, não existe consenso sobre a forma como os dois se interrelacionam.  

Jones e Kaul (1996) referem que nos Estados Unidos e Canadá a reação dos preços 

das ações a choques petrolíferos pode ser completamente explicada pelo impacto desses 

choques nos fluxos de caixa reais. Por outro lado, tanto no Reino Unido como no Japão as 

variações do preço do petróleo parecem causar grandes mudanças nos preços das ações, 

justificadas por alterações nos retornos esperados, para além das subsequentes alterações 

nos fluxos de caixa reais. Por seu turno, Chen et al. (1986) afirmam que os preços do petróleo 

não afetam a tendência do preço das ações.  

Numa abordagem um pouco diferente, Kilian e Park (2009) concluem, através da 

utilização do modelo VAR, que não são somente os choque petrolíferos a influenciar a 

economia, mas que a economia também pode influenciar o preço do petróleo. Para além disso 

identificam que o tipo de efeito que os choques petrolíferos provocam no mercado bolsista 

depende do facto de o choque ser de oferta (COG) ou de procura (CPG ou CPPP). Ou seja, a 

resposta negativa dos preços das ações, muitas vezes referida na imprensa financeira, 

acontece unicamente quando a subida do preço do petróleo se deve a um choque de procura 

específica, como por exemplo um CPPP. Contrariamente, se o choque for na produção (COG) 

não existe qualquer efeito significativo nos retornos acumulados das ações. Por fim, no caso de 

um CPG, geralmente associado a expansão económica, o efeito é prolongadamente positivo; 

isto acontece devido a um ciclo global de negócio positivo que estimula a economia. 

Outra questão levantada por Kilian e Park (2009) no trabalho que desenvolveram sobre 

o impacto dos choques petrolíferos no mercado bolsista norte americano (1973 – 2006) 

relaciona-se com a possibilidade de a reação do preço das ações a um choque petrolífero ser 

influenciada também pelo setor a que estas pertencem. Nesse sentido foi feita uma análise da 

reação das empresas industriais em função da intensidade energética. Durante o estudo foram 

detetados três pontos fundamentais: i) por um lado, não foi identificado qualquer sinal de que a 

magnitude dos retornos acumulados se relacione obrigatoriamente com a intensidade 

energética de cada indústria. Por exemplo, apesar de terem o mesmo grau de intensidade 

energética que a indústria do papel e muito menos que a indústria química, a indústria da 

borracha e do plástico são muito mais sensíveis aos CPPP; ii) em segundo lugar, a magnitude 

dos retornos acumulados para as quatro indústrias de elevado consumo analisadas no estudo 

foi entre reduzida e moderada, não se mostrando muito diferente face às empresas com baixos 
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consumos de energia; iii) por fim, os autores expuseram que indústrias como a dos veículos 

motorizados, retalho, bens de consumo e viagens e turismo são particularmente afetadas pelos 

CPPP. Estes resultados estão de acordo com Lee e Ni (2002): as indústrias americanas são 

mais sensíveis aos choques pela diminuição da procura dos seus produtos finais do que pelos 

seus custos de produção. 

4.3 O Mundo, as diferenças e as semelhanças 

Outro fator determinante para perceber a reação dos mercados às subidas ou descidas 

do preço do petróleo reside no facto de a economia ser importadora ou exportadora de 

petróleo. Para além disso, Park e Ratti (2008) consideram importante a análise dos efeitos dos 

choques petrolíferos em vários países para perceber quais os que podem ser transversais a 

várias economias. Nesse sentido, o seu estudo analisou os efeitos dos choques petrolíferos 

nos EUA e em treze países Europeus (Áustria, Alemanha, Bélgica, Dinamarca, Espanha, 

Finlândia, França, Grécia, Itália, Holanda, Noruega, Reino Unido e Suécia).  

Da análise do modelo VAR, Park e Ratti (2008) concluíram que os choques no preço 

do petróleo têm significância estatística em termos de impacto nos retornos reais das ações 

num período de tempo que se pode estender até um mês. Por outro lado, ao contrário dos 

restantes países, a Noruega, exportadora de petróleo, demonstrou uma resposta 

estatisticamente significativa e positiva do retorno real das ações a um aumento do preço do 

petróleo. Para além disso, o resultado médio da análise da decomposição da variância mostra 

que os choques petrolíferos representam um aumento estatisticamente significativo de 6% da 

volatilidade dos retornos reais das ações. 

 Na reação ao aumento da volatilidade, a maioria dos países europeus, ao contrário 

dos EUA, sente uma depressão significativa nos retornos reais das ações na sequência dos 

choques petrolíferos, também num período de tempo que pode durar um mês. Para os Estados 

Unidos a contribuição dos choques petrolíferos na variabilidade dos retornos reais das ações é 

maior que a da variação da taxa de juro. Na Europa a reação é semelhante, mas somente para 

cerca de metade dos países, sendo que para menos de metade a contribuição é menor que a 

variação da taxa de juro.  

 Através do estudo de Park e Riggi (2007) foi ainda possível rejeitar para os Estados 

Unidos a hipótese nula da existência de efeitos simétricos dos retornos reais das ações a 

choques do preço do petróleo, sejam eles positivos ou negativos. Contudo, nos países 

europeus não é possível retirar as mesmas conclusões. Tal como para a economia, estas 

diferenças encontradas para as reações nos Estados Unidos e na Europa são justificadas com 

a escolha de políticas monetárias diferentes face ao mesmo choque petrolífero. 

Para além das políticas monetárias, Wuang et al. (2012) identificaram a existência de 

claras diferenças entre os comportamentos dos mercados bolsistas das economias 

importadoras e exportadoras de petróleo face às oscilações do preço desta commodity. 
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4.4 Alguns dados importantes 

 Antes de explicar as principais parecenças e diferenças entre as economias 

importadoras e exportadoras de petróleo, importa perceber quais as regiões do mundo e os 

países com mais importância em cada uma destas áreas. 

Através do Gráfico 7 é possível perceber a importância dos países do médio oriente no 

que diz respeito à exportação de petróleo, liderando com mais de um terço do total das 

exportações mundiais - 42,769 Milhões de barris diários. Os países que mais contribuem para 

esta liderança são: a Arábia Saudita, o Irão e os Emiratos Árabes Unidos. A Rússia 

pertencente à zona da Euro-Ásia, ocupa o segundo lugar em produção diária de barris. Por sua 

vez, as exportações do continente africano (segundo continente mais importante) são lideradas 

pela Nigéria, logo seguida da Angola. Por fim, o único representante europeu nos 10 países 

mais exportadores do mundo é a Noruega. Importa ainda realçar a inexistência de exportações 

por parte de Portugal. 

 

Gráfico 7 - Exportações mundiais em 2010 – 
percentagens por região geográfica. Fonte: U.S 

Energy Information Administration 

 

Tabela 3 - Top 10 dos países exportadores 
e Portugal. Fonte: U.S Energy Information 

Administration

 

Já no Gráfico 8 é possível perceber que as circunstâncias mudam radicalmente 

quando se trata de importações. Neste caso, os países do Médio Oriente, África e Euro-Ásia, 

principais exportadores de petróleo, totalizam apenas 5% de todas as importações. Por outro 

lado, a Ásia, que não tem qualquer representante no top 10 das exportações, soma 42% das 

importações mundiais – 43,677 milhões de barris diários – e coloca 5 países (China, Japão, 

 Países Barris
1 

1 Arábia Saudita 6844 

2 Rússia 4887 

3 Irão 2377 

4 Nigéria 2340 

5 Emiratos Árabes Unidos 2142 

6 Angola 1928 

7 Iraque 1913 

8 Venezuela 1645 

9 Noruega 1601 

10 México 1460 

...   

 Portugal 0 

Nota 1
: Milhares de barris por dia 
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8% 

7% 
6% 

4% 

Exportações Mundiais 
(2010) 

Médio Oriente Africa 

Euro-Ásia América Central/Sul 

América do Norte Europa 

Ásia e Oceania 
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Índia, Coreia do Sul e Singapura) nos dez primeiros lugares. Também na Europa os dados se 

invertem. Enquanto que as exportações na Europa representam 6% do petróleo exportado 

mundialmente, as importações totalizam cerca de 26% das importações mundiais de petróleo. 

Portugal, que não tem qualquer barril exportado, importa cerca de 223 mil barris por dia. A lista 

dos dez maiores importadores de petróleo é liderada pelos EUA. 

 

  

Gráfico 8 - Importações mundiais em 2010 – 
percentagens por região geográfica. Fonte: U.S 

Energy Information Administration 
Tabela 4 - Top 10 dos países importadores e 

Portugal. Fonte: U.S Energy Information 
Administration

4.5 Economias exportadoras e importadoras: diferenças e 

parecenças 

 Antes de partir para a análise mais concreta das diferenças e semelhanças entre as 

economias importadoras e exportadores de petróleo, importa definir o que é uma economia 

importadora ou exportadora. Nesse sentido, e durante o resto do trabalho, considerar-se-á que 

a referência a uma economia importadora ou exportadora é feita em relação ao seu valor 

líquido, ou seja, uma economia é exportadora se exportar maior quantidade do que importa 

(exportadora líquida), sendo que uma economia é importadora se importar mais do que exporta 

(importadora líquida). 

Uma parte considerável da comunidade científica defende que os efeitos dos choques 

petrolíferos para economias importadoras e exportadoras de petróleo são bastante díspares, 

importando portanto analisar quais são essas diferenças. Contudo, esta opinião não é 

consensual. Por exemplo Filis et al. (2011) encontraram evidência de que a correlação entre o 

petróleo e os preços das ações não difere entre as economias importadoras e exportadoras de 

 Países Barris
1 

1 EUA 6844 

2 China 4887 

3 Japão 2377 

4 Índia 2340 

5 Coreia do Sul 2142 

6 Alemanha 1928 

7 Itália 1913 

8 França 1645 

9 Singapura 1601 

10 Espanha 1460 

...   

31 Portugal 223 

Nota 1
: Milhares de barris por dia 
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petróleo, baseando esta opinião em dois fundamentos: pelo lado dos choques de procura 

agregada (CPG), devido ao facto de estes serem causados por flutuações no ciclo global da 

economia, o que condiciona todos os mercados da mesma maneira; pelo lado dos choques por 

motivo de precaução (CPPP), devido ao facto de no setor petrolífero das economias 

importadoras o efeito provocado por eventuais quebras na produção petrolífera ser mínimo. 

Finalmente, não faz sentido qualquer argumento em relação aos COP, visto que durante o 

estudo não foi encontrada qualquer relação entre os choques de oferta e o mercado bolsista. 

Pelo contrário, Wang et al. (2012) concluíram que as magnitudes, durações e direções 

das respostas dependem do facto de o país ser importador ou exportador de petróleo e da 

origem do choque (CPG ou CPPP). Tal como em Filis et al. (2011), não foi encontrada 

qualquer relação significativa com os choques de oferta. Este facto pode ser justificado pelo 

impacto insignificante que os choques de oferta têm no preço do petróleo. As únicas exceções 

encontradas são a Itália, os EUA e o Reino Unido, três países importadores e desenvolvidos, 

em que os choques de oferta têm um efeito significativo após alguns meses; este efeito, 

contudo, é de muito curta duração. Por outro lado, quando ocorrem aumentos da oferta de 

petróleo, o preço das ações, na maioria dos países importadores, tende a subir; este 

comportamento pode ser explicado de forma intuitiva: quanto maior a oferta de petróleo, menor 

o preço do petróleo e consequentemente menor o custo industrial. Do lado dos países 

exportadores de petróleo um COP provoca um efeito caracterizado por duas fases: um 

aumento inicial dos retornos das ações, seguido de uma quebra. Este comportamento pode ser 

justificado com a diferença dos valores da elasticidade da procura no curto e no longo prazo: 

enquanto a elasticidade de procura de petróleo no curto prazo é quase zero, no longo prazo é 

significativamente maior. 

Em contrapartida, o mercado bolsista, na maioria dos países, parece reagir aos 

choques de procura agregada (CPG), embora o comportamento seja diferente consoante o 

país. Parece intuitivo que durante uma fase de crescimento económico global haja um aumento 

de procura de petróleo e do preço das ações. Por outro lado, no caso dos países importadores 

de petróleo, um aumento do preço deste conduzirá a um aumento dos custos de produção, que 

por sua vez afetará de forma negativa o preço das ações. Com o decorrer do tempo, este efeito 

negativo irá eliminando o efeito positivo no mercado bolsista proveniente do crescimento 

económico. Desta forma, o preço do petróleo funciona como um travão ao preço das ações. 

Para além disso, o aumento da procura de petróleo provoca uma deslocação da riqueza dos 

países importadores para os países exportadores, o que conduz a que o efeito nos retornos do 

mercado de ações seja muito maior e mais prolongado nos países exportadores. 

Ainda no seu trabalho, Wang et al. (2012), afirmam que o efeito no mercado bolsista 

dos outros choques específicos de petróleo, comummente associados à procura por precaução 

(CPPP), é negativo para os países importadores de petróleo. Esta ocorrência pode ser 

justificada através do efeito negativo que o aumento do preço do petróleo tem na economia 

nacional dos países importadores. Por outro lado, no caso dos países exportadores a reação 
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varia entre um aumento forte e persistente durante seis meses e um efeito não significativo. 

Esta diferença pode ser atribuída a três fatores: 

 O aumento do preço do petróleo é seguido por um aumento das receitas para os 

países exportadores de petróleo, estimulando a atividade económica de curto prazo e 

conduzindo desta forma a um aumento do preço das ações; 

 O aumento no preço do petróleo desacelera a economia nos países importadores e 

reduz a procura de petróleo por parte desses países; 

 O aumento do preço do petróleo pode provocar também um aumento nos custos 

industriais nos países exportadores. 

4.6 Alguns países em particular 

Após perceber qual o comportamento típico dos países importadores e exportadores 

de petróleo, importa agora olhar para alguns países em concreto. Embora a maioria dos 

autores se foque no mercado americano, já se encontram alguns trabalhos sobre alguns países 

europeus e sobre os países do conselho de cooperação do Golfo (CCG). 

 Nesse sentido, El-Sharif et al. (2005) estudaram a relação entre o preço do petróleo e 

o valor dos capitais próprios no setor do petróleo e gás no Reino-Unido – o maior produtor de 

petróleo da União Europeia. A partir da sua investigação é possível concluir que a cotação das 

ações em empresas do setor do petróleo e do gás é afetada por vários fatores de risco, entre 

os quais se destacam as alterações no preço do petróleo, o mercado bolsista como um todo, 

entre outros. Em particular, os autores destacam que a subida do preço do petróleo ou do 

mercado de capitais como um todo tende a aumentar o retorno das empresas de petróleo e 

gás. O estudo foi alargado a outros setores, sendo que os indicadores refletem um relação 

fraca entre os preços do petróleo e os valores das ações para os setores não petrolíferos. 

Importa ainda realçar que o Reino-Unido, apesar de ser o maior produtor de petróleo da União 

Europeia, é também importador de petróleo, sendo que, segundo a U.S Energy Information 

Administration, em 2010 o Reino Unido terá importado 965 milhares de barris e exportado 740 

milhares de barris por dia, i.e., é um importador líquido. 

Ainda para a Europa, Papapetrou (2001) realizou o estudo da influência dos choques 

petrolíferos no mercado bolsista, atividade económica e emprego na Grécia (mais um país 

europeu importador líquido de petróleo). O autor concluiu que um choque no preço de petróleo 

provoca um impacto positivo nas taxas de juro. Por outro lado, a subida do preço do petróleo 

tem um efeito negativo na produção industrial e nos retornos das ações a quatro meses. Este 

último fator é justificado através do efeito negativo que o petróleo tem para a economia, que 

por sua vez influencia os lucros das empresas e finalmente diminui o retorno das suas ações. 

Não saindo da Europa mas estudando, agora, o maior exportador de petróleo europeu, 

Bjørnland (2008), abordou o impacto do preço do petróleo na economia em geral e no mercado 

bolsista em particular, na Noruega. Os resultados encontrados vão ao encontro dos resultados 

esperados para um país exportador de petróleo, ou seja, uma subida do preço do petróleo tem 

um efeito estimulante na economia norueguesa, através de um aumento da procura agregada 
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e da produção. Estas consequências conduzem a uma diminuição no desemprego de 0,1%. No 

que diz respeito ao mercado bolsista em si mesmo, Bjørnland (2008) analisou dois períodos 

diferentes que originaram resultados distintos: 

 1983 – 2005 – As ações apenas respondem de forma significativa e negativa às 

descidas do preço do petróleo. 

 1993 – 2005 – Se se analisar um período mais curto, especialmente a partir de 1993 

(ano em que a Noruega voltou a entrar no espaço económico europeu - EEE
2
), o 

resultado altera-se substancialmente. Durante este período, o preço das ações 

responde significativamente e de forma simétrica às subidas e descidas do preço do 

petróleo, ou seja, se o preço sobe o valor das ações sobe, mas se o preço do petróleo 

descer o valor das ações também desce. 

Este resultado pode ser justificado com os acordos de associação assinados em 1992, 

os quais terão provocado um aumento da confiança nos mercados de troca de ações de Oslo. 

A confiança conduziu os investidores internos e estrangeiros a usar o preço das ações para 

travar as alterações do preço do petróleo, i.e., havendo confiança nos mercados quando o 

preço do petróleo sobe, os investidores deixam de investir em petróleo e investem em ações, 

conduzindo a uma desaceleração da escalada do preço do petróleo e a uma subida da cotação 

das ações. 

Os resultados obtidos mostram também que um aumento de 10% do preço do petróleo 

provoca um aumento imediato do retorno das ações na ordem dos 2-3%, sendo que o aumento 

máximo dos retornos (4-5%) é atingido ao fim de 14-15 meses. 

Estes efeitos são mais modestos noutras variáveis, tais como a taxa de juro, a taxa de 

desemprego ou o IPC. Contudo, tudo indica que a economia norueguesa responde à subida do 

preço do petróleo com o aumento da riqueza e da procura agregada. Como consequência o 

desemprego diminui e a inflação aumenta gradualmente. 

 Este comportamento da economia norueguesa é confirmado pelo trabalho de Park e 

Ratti (2008), que apresenta indícios de que aumentos no preço de petróleo têm efeitos 

positivos no mercado de ações norueguês. 

 Kilian e Park (2009) descrevem sucintamente o comportamento do mercado bolsista 

dos EUA face às oscilações do preço do petróleo. Os mercados bolsistas norte-americanos 

parecem não reagir de forma significativa aos choques de oferta de petróleo. Por outro lado, 

um aumento do preço do petróleo devido ao aumento da procura global provoca um 

crescimento sustentado nos retornos das ações americanas, o qual se pode prolongar até 11 

meses. Por fim, os choques de procura por precaução provocam uma diminuição dos retornos 

durante um período de 6 meses. 

 A influência do preço do petróleo no retorno dos mercados bolsistas para um conjunto 

de países importadores e exportadores de petróleo foi abordada por Wang et al. (2012). Os 

                                                         
2 Espaço Económico Europeu – Acordo entre 17 países (membros da UE da altura, a Áustria, a Suécia, a Finlândia e a 

Noruega) que estabelece como principal objectivo a criação de um Mercado Único que compreenda não só a própria 
Comunidade Europeia, mas também os países da Associação Europeia de Comércio Livre (EFTA). (Mais informações 
sobre o acordo -em http://www.europarl.europa.eu/factsheets/6_3_2_pt.htm).  
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autores concluíram que os choques de procura parecem ser mais persistentes na China e na 

Índia do que nos outros países importadores. Este efeito pode ser atribuído à maior taxa de 

crescimento destes dois países. Já do lado dos países exportadores, estes choques pareceram 

ser menos persistentes na Arábia Saudita, México e Rússia, sendo que o facto de estes países 

terem um consumo petrolífero elevado parece ser uma razão plausível para esse 

acontecimento, uma vez que um consumo mais elevado conduz a um maior impacto negativo 

do preço do petróleo na economia, “camuflando” os efeitos positivos do crescimento económico 

de forma mais célere. 

Ainda no mercado asiático, e mais especificamente sobre a China, Lin et al. (2008) 

concluíram a existência de um efeito misto. Enquanto em Taiwan o mercado de ações se 

comporta exatamente como o mercado norte-americano, em Hong Kong os três tipos de 

impacto (do COG, do COP e do CPPP) são positivos. O primeiro caso deve-se ao facto de o 

mercado bolsista de Taiwan estar bastante relacionado com a economia mundial. Já no caso 

de Hong Kong, o aspeto que diverge mais significativamente (reação aos CPPP) é explicado 

através da velocidade de crescimento da economia chinesa, que é mais relevante que o efeito 

negativo que a procura por precaução provoca. 

No seu estudo sobre a relação entre os mercados bolsitas do CCG e o preço futuro do 

petróleo, Hammoudeh e Aleisa (2004) definem o CCG como a união de seis países nos quais 

estão incluídos quatro dos maiores produtores do mundo de petróleo. Como tal, este Conselho 

tem uma importância significativa na organização dos países exportadores de petróleo (OPEP). 

Os seis membros do CCG são o Bahrain, o Kuwait, Omã, o Qatar, a Arábia Saudita e os 

Emiratos Árabes Unidos, sendo que apenas o Bahrain e Omã não pertencem à OPEP. Para se 

ter noção da importância destes quatro países, note-se que em 2003 eles produziram cerca de 

16% do petróleo mundial, tendo ainda em sua posse 48% das reservas.  

Importa ainda reter que os factos encontrados sugerem uma relação bilateral com 5% 

de significância entre o índice do mercado de ações da Arábia Saudita e a previsão de preços 

futuros do NYMEX. Esta relação bilateral é também referida por Arouri e Rault (2010), 

afirmando que o preço do petróleo afeta o preço das ações na Arábia Saudita, mas os choques 

económicos que influenciam a Arábia Saudita também podem influenciar o preço do petróleo. 

Para além disso, é ainda referido que os políticos e investidores nos mercados de ações do 

CCG deveriam estar atentos às alterações no preço do petróleo, uma vez que estas provocam 

efeitos significativos nos retornos. Por outro lado, os investidores mundiais deveriam observar 

as oscilações dos mercados bolsistas do CCG, uma vez que estas provocam alterações 

significativas no preço do petróleo. 

Contrariando um pouco esta ideia, Hammoudeh e Choi (2006) concluem que o preço 

do petróleo não tem qualquer efeito previsível nos mercados de curto prazo do CCG, ou seja, 

não é viável seguir o mercado de ações no EUA nem o mercado petrolífero como forma de 

otimizar as decisões sobre os investimentos no mercado CCG. 

O trabalho de Hammoudeh e Aleisa (2004) sugere ainda que dentro do CCG a 

sensibilidade do índice de retorno de cada país às oscilações do preço do petróleo é diferente, 
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divergindo o comportamento dos dois países não exportadores substancialmente do 

comportamento dos restantes. Esta última análise confirma a expectativa de que o 

comportamento das economias se modifica em função da capacidade que o país tem para 

exportar petróleo.  

Arouri e Rault (2010) acrescentam ainda que as economias dos membros exportadores 

do CCG estão demasiado dependentes dos preços do petróleo, sendo que as suas ações na 

OPEP têm em conta o efeito que estes choques provocam nos mercados bolsistas e nas 

economias destes países. 

Em forma de conclusão, Wang et al. (2012) referem ainda que os choques do preço do 

petróleo podem justificar até 23% das variações dos retornos dos mercados bolsistas, referindo 

ainda que os efeitos são muito mais significativos a longo do que a curto prazo e para os 

países exportadores do que para os importadores. Este último fator é justificado com o peso 

que o petróleo tem para a economia destes países. Contudo, mesmo dentro do mesmo tipo de 

economias (importadora ou exportadora) os comportamentos podem ser diferentes de país 

para país.  

Exportadores de petróleo 

As contribuições do preço do petróleo para a volatilidade dos retornos nas ações é 

inferior no Canadá e México face à Arábia Saudita, Rússia, Venezuela e Noruega, sendo esta 

característica justificada com a menor importância que as trocas de petróleo têm para o PIB 

deste dois países. A longo prazo, a contribuição dos choques de oferta nas variações do 

retorno do mercado de ações é mais pequena na Rússia e Arábia Saudita, uma vez que estes 

dois países são os maiores produtores e exportadores de petróleo do mundo; assim sendo, 

eles tendem a ajustar a oferta para minimizar os choques de oferta de petróleo mundial. 

Importadores de petróleo 

Nos países importadores as consequências dos choques são proporcionais à 

quantidade de petróleo importada. Nesse sentido, os países que demonstraram maiores 

consequências dos efeitos quer de curto quer de longo prazo, foram a China, a Índia e a Coreia 

do Sul, que tal como pudemos confirmar anteriormente se encontram nos cinco países que 

mais importam. Este facto pode ser também confirmado com a grande dependência que estes 

três países têm do petróleo. Em relação aos CPG é também na China e na Índia que se 

encontra a maior influência na variação dos retornos do mercado bolsista, o que se deve, 

possivelmente, às grandes taxas de crescimento apresentadas por ambos os países. Para 

concluir, os CPPP têm um papel importante nas variações do retorno dos mercados bolsistas 

da China e da Coreia do Sul, sendo possível justificar esta vulnerabilidade através da ausência 

de mercados de petróleo futuros, o que impede os participantes de se protegerem dos riscos 

efetivos relacionados com o petróleo. 
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4.7 Conclusões  

 Na última secção da revisão bibliográfica foi abordada a importância da oscilação do 

preço do petróleo para o mercado bolsista. O primeiro aspeto a merecer realce é a escassez 

de trabalhos realizados sobre este tema. Da literatura existente é possível concluir que as 

oscilações do preço do petróleo influenciam o mercado bolsista, quanto mais não seja através 

da sua interferência na economia em geral: se as oscilações do petróleo provocam efeitos no 

PIB e no IPC, e por sua vez estes efeitos interferem nos lucros das empresas pelo menos 

através da repercussão nos custos operacionais, é natural que o preço e os retornos das ações 

sejam também influenciados. Contudo, as opiniões não são unânimes quanto à relação entre 

petróleo e mercado bolsista. 

De seguida, foi questionada a importância da balança de transações de petróleo para a 

reação das economias à oscilação do seu preço, sendo que os resultados não são 

consensuais. Embora uma grande parte dos autores indique que parecem existir diferenças 

nos comportamentos, existem estudos que contradizem estas afirmações. Para concluir este 

capítulo, foram também comparados países em particular, como forma de perceber melhor as 

várias opiniões identificadas anteriormente.  

Uma da fações afirma que a reação dos preços das ações aos choques petrolíferos 

pode ser completamente explicada pelo impacto desses choques sobre os fluxos de caixa 

reais. Por outro lado, a outra fação defende que alterações no preço das ações provocadas 

pelas variações nos preços do petróleo são justificadas através das alterações nos retornos 

esperados, para além das subsequentes alterações nos fluxos de caixa reais. Há ainda quem 

defenda que as oscilações do preço do petróleo não afetam a tendência do preço das ações, e 

quem defenda que a influência é bilateral, i.e., os choque petrolíferos influenciam a economia, 

tal como a economia também pode influenciar o preço do petróleo. Para além disso, alguns 

autores afirmam que, tal como na economia, os efeitos no mercado bolsista dependem do tipo 

de choque petrolífero.  
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5. Desenvolvimento, Teste e Validação do Modelo 

Tal como já foi dito anteriormente, a presente Dissertação foi antecedida pela 

execução de um Projeto que contribuiu significativamente para perceber a motivação do 

problema, bem como a contextualização e enquadramento histórico do mesmo. Para além 

disso, permitiu adquirir uma base teórica que servirá de suporte às próximas etapas, já 

anteriormente descritas.  

Importa ainda realçar que a elaboração do Projeto tornou possível a consolidação e a 

perceção da importância do petróleo para a economia em geral e para o mercado bolsista em 

particular. Contudo, não existe consenso na comunidade científica sobre a forma como essa 

influência é exercida. 

 Estas divergências, encontradas ao longo da revisão bibliográfica, abrem espaço para 

uma discussão sobre o tema aplicada a Portugal, o que será feito nos restantes capítulos da 

Dissertação. Faz-se de seguida uma primeira abordagem aos dados e métodos a utilizar. 

Durante este capítulo será estimado o modelo, tendo ele como objetivo perceber a 

forma como o mercado bolsista português reage às variações do preço do petróleo, verificando 

se o seu comportamento se assemelha ao descrito na revisão bibliográfica para outros países. 

O desenvolvimento do modelo será baseado no trabalho de Kilian e Park (2009), uma vez que 

se trata de um estudo com objetivos semelhantes (realizado para os EUA). Neste artigo foi 

utilizado um modelo VAR estrutural como forma de ultrapassar duas limitações encontradas 

nos trabalhos realizados anteriormente. A primeira destas limitações consiste no facto de o 

petróleo ser tratado como um elemento exógeno à economia, partindo da premissa errada de 

que a variação do seu preço ocorre com todas as outras variáveis constantes. A segunda 

limitação encontrada reside na diferença de comportamento do mercado bolsista em função do 

tipo de choque petrolífero ocorrido (COG, CPG ou CPPP), uma vez que os maiores choques da 

história foram causados pela combinação de choques de oferta e de procura, sendo esta 

combinação variável de choque para choque. 

5.1 Descrição dos dados 

O modelo utlizado irá relacionar as variáveis do mercado bolsista português com as 

oscilações do preço do petróleo provocadas por choques de procura e de oferta no mercado 

petrolífero global.  

Durante o Projeto pensou-se utilizar o PIB como indicador de Atividade real dos 

mercados globais de commodities industriais. Contudo, a sua utilização impediria o uso de 

dados em base mensal, uma vez que não existem registos do cálculo mensal do PIB português 

(apenas trimestral). A utilização do PIB provocaria, então, uma redução significativa do número 

de observações, afetando a robustez dos resultados. Para solucionar este problema, optou-se 

pela utilização da série de atividade económica global utilizada por Kilian e Park (2009). 

Deste modo, o modelo será estimado com base em dados mensais relativos à variação 

na produção mundial de petróleo, à variação da atividade real dos mercados globais de 
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commodities industriais, à variação do preço do petróleo, e ao retorno no mercado de ações 

português. 

 Produção mundial de petróleo 

A  produção mundial de petróleo será apresentada em milhares de barris produzidos, 

com base nos dados mensais obtidos através da U.S. Energy Information Administration. 

Apesar de os dados se encontrarem disponíveis desde 1973, serão apenas usados, por 

motivos a explicar posteriormente, os dados referentes ao período 1988 - 2012. Por questões 

também explicadas mais à frente, mas relacionadas com a estacionariedade das séries, estes 

dados são transformados para primeiras diferenças, ou seja, a primeira entrada é a produção 

mensal de petróleo de fevereiro de 1988 menos a produção mensal de petróleo de janeiro do 

mesmo ano e assim para todos os restantes meses, sucessivamente.  

 Preço do petróleo 

Os dados para o preço do petróleo foram também obtidos através da U.S. Energy 

Information Administration. Os dados serão apresentados em dólares por barril, numa base 

mensal. Apesar de a agência também disponibilizar os dados do preço do petróleo desde 1974, 

a amostra cobrirá apenas o período entre 1988 e 2012 e, tal como no caso anterior, o cálculo é 

feito através da diferença entre a média mensal do preço do petróleo importado no mês x e a 

média da mesma variável no mês x-1. 

 Atividade real dos mercados globais de commodities industriais 

Tal como foi dito anteriormente, alterou-se a escolha relativa aos dados sobre a 

atividade real dos mercados globais de commodities industriais, devido à necessidade de 

aumentar o número de entradas do modelo para melhorar a sua robustez. Assim sendo, 

abdicou-se dos dados disponibilizados pela OCDE e adotou-se a base de dados 

disponibilizada por Kilian na sua página, escolhendo-se o intervalo de 1988 a 2012. A 

transformação utlizada para esta série foi a mesma das duas séries anteriores.  

 Mercado de ações Português (retorno do índice bolsista) 

São os dados para o mercado português de ações que impõem a data de início da 

análise. Os valores foram obtidos através do NYSE Bolsa de Valores de Lisboa. Será utilizado 

o índice da Bolsa de Valores de Lisboa Geral desde 1988. Note-se que, durante o Projeto, 

pensou-se analisar o mercado de ações de forma global e também subdividido em setores, 

com o objetivo de perceber se o comportamento que eventualmente se detetasse seria geral 

ou diferiria entre os vários setores do mercado. A subdivisão do mercado seria feita de acordo 

com as NYSE Euronext, sendo inicialmente suposto analisar os seguintes setores do PSI 

Geral: 

 Petróleo e Gás  

 Empresas de produtos básicos   

 Empresas industriais  

 Bens de consumo 

 Empresas de serviços  
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Contudo, a Bolsa de Valores de Lisboa só começou a fazer o registo de dados por 

setores a partir de 1995, o que mais uma vez condicionaria o número de observações e 

consequentemente a fiabilidade da estimação. Desta forma, optou-se por fazer apenas a 

análise global do efeito do preço do petróleo no mercado bolsista. Para o cálculo do retorno do 

índice bolsista foi necessário logaritimizar toda a série, aplicando posteriormente primeiras 

diferenças, tal como para as séries anteriores. A necessidade da utilização do logaritmo reside 

apenas num factor matemático: 

                     
  

  
   taxa de variação, ou seja o retorno das ações. 

5.2 A escolha do Modelo 

Apesar do nosso modelo ser baseado em Kilian e Park (2009), importa perceber quais 

as razões que levam à escolha de um modelo VAR. 

Tal como já foi referido, ao longo do trabalho iremos trabalhar com séries temporais. As 

séries temporais - sequência de observações de uma variável ao longo do tempo - constituem 

uma ferramenta económica muito valiosa quando a sua análise é eficientemente realizada. A 

análise de séries temporais pode ser utilizada para descrever a evolução observada de uma 

série, assim como para entender as suas relações dinâmicas com outras variáveis. Desta 

forma, pretende-se analisar o passado, tentando retirar conhecimento útil do mesmo, de forma 

a prever a evolução futura de uma série, mediante a construção de modelos adequados 

(Oliveira, 2007).  

A escolha do modelo econométrico adequado é influenciada por diversos fatores, entre 

os quais se pode referir o horizonte temporal que se pretende prever, o comportamento da 

série, a sua estacionaridade, assim como o número de séries envolvidas na modelação.  

Focando o último aspeto, existem dois grandes grupos de modelos possíveis: modelos 

univariados e modelos multivariados.  

Os modelos univariados restringem-se à análise de uma única série. Dentro deste 

grupo podemos encontrar o modelo de Médias Móveis de tamanho N, que se baseia numa 

previsão com base nas últimas n observações, fazendo a sua média, e em que cada 

observação tem o mesmo peso. O nome de média móvel deriva do facto de que sempre que a 

próxima observação se torna disponível, a média é recalculada com a nova observação 

disponível e excluindo a observação disponível mais antiga, ou seja, no caso de termos um 

intervalo com 12 valores, quando pegamos no 13º valor largamos o primeiro mantendo assim o 

mesmo intervalo (12 observações) (Morettini e Toloi,1981) O alisamento exponencial tem como 

base o modelo anterior, mas atribui a cada nova observação um peso maior do que a 

observação anterior, isto é, a última observação tem mais peso que a penúltima, pois 

pressupõe-se que essa nova observação é uma representação mais fiável da realidade que se 

deseja avaliar.  

 Outro modelo univariado muito usado é o modelo ARIMA. Esta tipologia de modelos é 

óptima para análise de séries longas e bem comportadas, baseando-se somente no passado 

da própria variável para fins de previsão. Com modelação ARIMA pretende-se saber se a 
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dinâmica temporal de uma dada variável é melhor explicada por um processo autorregressivo 

de ordem “p” [AR(p)]; por um processo de média móvel de ordem “q” [MA(q)]; por um processo 

autorregressivo com média móvel de ordem “p,q” [ARMA(p,q)]; ou ainda por um processo 

autorregressivo integrado com média móvel de ordem “p,d,q”. Assim sendo, uma vez que 

existe a necessidade de utilizar um modelo capaz de conjugar simultaneamente o efeito de 

várias variáveis e de perceber qual o impacto de cada uma das variáveis nas restantes, pode 

excluir-se o modelo ARIMA (Meyler et. al, 1998). 

Existe ainda um outro modelo que poderia ter sido usado, o Modelo VEC (Vector Error 

Correction), que é um modelo VAR restrito com restrições de cointegração incorporadas nas 

especificações. É desenhado para ser usado com séries não estacionárias que se sabe serem 

cointegradas. Uma vez que as séries que iremos utilizar são estacionárias, como veremos mais 

à frente, a utilização do modelo VEC fica também excluída (Asari et. al, 2011). A escolha do 

modelo VAR – Vector Auto Regressivo – reside no facto de a maioria dos fenómenos não 

ocorrer em separado, mas sim em simultâneo, ou seja, existe a necessidade da utilização de 

um modelo multivariado, condizente com esta realidade. O VAR permite a avaliação da 

trajetória das variáveis ao longo do tempo e a determinação da ordem de causalidade que as 

variáveis exercem umas sobre as outras.  

5.3 Metodologia empírica 

 Tal como mencionado anteriormente, estimar-se-á um modelo VAR como forma de 

resolver as limitações identificadas e solucionadas através do mesmo tipo de modelos por 

Kilian e Park (2009). Este modelo permitirá relacionar as variáveis do mercado de ações 

português com os choques de oferta e procura do mercado global de petróleo. O modelo será 

estruturado com base em dados mensais, tal como foi justificado anteriormente, para um vetor 

de séries temporais    que contenha a  alteração da produção mundial de petróleo, a variação 

da atividade real dos mercados globais de commodities, a variação do preço do petróleo, e os 

retornos no mercado de ações português. 

 Segundo Enders (1995), quando não existe confiança na componente exógena das 

variáveis a solução passa por tratar cada uma delas simetricamente. Olhando para um caso 

com duas variáveis em que a sequência temporal da variável    é influenciada pelo passado da 

sequência temporal de    e vice-versa, obtém-se o seguinte sistema com duas variáveis: 

 

                                                                             

                                                                             

 

 Este modelo simples com apenas duas variáveis é útil para perceber o modelo mais 

complexo que iremos desenvolver. Contudo, caso pretenda um maior desenvolvimento sobre o 

tema, o leitor poderá consultar, por exemplo, Enders (1995). 
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A estrutura do sistema incorpora automaticamente o feedback de uma variável para a 

outra, tal como se pode ver nas equações (3) e (4). Uma maneira de tornar este sistema mais 

fácil de resolver é colocá-lo em forma matricial, ou seja: 

 

 
    
    

  
  
  
   

   
   

   
      
      

  
    
    

   
   
   

                                    

 

isto é,                                                                                      

 

Pré-multiplicando ambos os lados por     obtém-se a forma standard do modelo VAR 

 

                                                                               

5.4 Introdução ao Modelo 

A estimação do modelo será feita, essencialmente, com o auxílio do software J-Multi, 

que permite obter os principais resultados (gráficos e indicadores). Para completar esta análise 

recorrer-se-á a um segundo software, o S VAR, o qual permitirá fazer a decomposição histórica 

do modelo. 

Para facilitar a perceção não só do modelo como dos resultados obtidos, este será 

estimado em duas fases. Numa primeira fase estimar-se-á uma forma simplificada, utilizando 

apenas as duas variáveis mais importantes (vide equação (3) de Kilian e Park, 2009):  

 

  O preço do petróleo 
Modelo A 

  O retorno do índice bolsista português 

 

Esta opção foi tomada essencialmente por dois motivos. Por um lado, o facto de usar 

apenas duas variáveis torna o modelo muito mais simples de estimar e compreender; por outro 

lado, sendo estas as duas variáveis mais importantes do modelo, consegue perceber-se qual o 

impacto que cada uma delas provoca na outra de forma mais direta. Assim sendo, a equação 

matricial é: 

 

    
   
                  

   
                                      

    
      

  
   
               

   
             3

                 

Na segunda fase, o modelo será então estimado com quatro variáveis: 

 

  Produção mundial de Petróleo 
Modelo B 

  Indicador da atividade real global 

                                                         
3
 Outros choques não diretamente ligados com os choques petrolíferos e que possam afetar os retornos do mercado 

bolsista. 
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  Preço do petróleo 

  Retorno do índice bolsista português. 

  

 Obtém-se a seguinte equação matricial: 
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Através da equação matricial (9) é possível concluir que a variação na produção de 

petróleo apenas é afetada por choques na oferta, sendo que pelo menos no curto prazo a 

procura de petróleo não tem capacidade de afetar a produção. Em relação à atividade global, 

esta é afetada quer pelo choque de oferta quer pelo choque de procura agregada, uma vez que 

se houver falta de petróleo a atividade global é condicionada. Adicionalmente, o choque da 

procura global está, por definição, intimamente relacionado com o aumento da atividade global. 

Em relação ao preço do petróleo, tal como foi descrito anteriormente, é afetado pelos três tipos 

de choques. Finalmente, como já referido, os retornos do mercado bolsita também são 

afetados pelos três tipos de choques petrolíferos, acrescentando-se    
              5

 para que as 

alterações nos retornos provocadas por fatores não diretamente relacionados com os choques 

petrolíferos fiquem salvaguardadas. 

Antes de começar a estimação é necessário garantir que as séries temporais utilizadas 

são estacionárias, uma vez que a estacionaridade das séries é essencial para a aplicação 

deste tipo de modelos. 

Uma série estacionária é uma série temporal que flutua em torno de uma média 

constante. Nomeadamente, uma série estacionária não apresenta tendência. No caso das 

séries desta Dissertação, a transformação em primeiras diferenças foi suficiente para obter 

estacionaridade, como se verá mais à frente. Assim, os dados usados começam em fevereiro 

de 1988 e terminam em dezembro de 2012, correspondendo a 289 observações. 

5.5 Modelo A 

Após a introdução dos dados no software, é necessário determinar o número óptimo de 

desfasamentos a utilizar. Tratando-se de séries mensais, é de prever que este número se situe 

perto de 12. No caso concreto que estamos a analisar, o software propõe 10. De facto, nos 

modelos económicos as respostas das variáveis a um determinado acontecimento sucedem 

muitas vezes com algum desfasamento, sendo que, após algum tempo, esse efeito tende a 

esbater-se. É esse intervalo do tempo que o software calcula. 

                                                         
4
 Outros choques não diretamente ligados aos choques petrolíferos, que possam afetar os retornos do mercado 

bolsista. 
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5.5.1 Análise da estacionaridade das séries 

Outro aspecto importante antes de prosseguir para a análise do modelo é, como se 

disse atrás, perceber se as séries são estacionárias. Através dos gráficos das duas séries a 

utilizar é claramente perceptível que não existe nenhuma tendência de crescimento ou 

decréscimo e que os valores variam em torno de uma constante, ou seja que as duas séries 

são estacionárias (Gráficos 9 e 10).
5
 

Gráfico 9 – Verificação da estacionaridade das séries do Modelo A  - Série do preço do petróleo 

Gráfico 10 – Verificação da estacionaridade das séries do Modelo A– Série dos retornos do mercado 
bolsista português 

Posto isto podemos então detalhar os passos desenvolvidos no software (J-Multi) e 

analisar os resultados obtidos. 

5.5.2 Estimação dos coeficientes do Modelo 

 Em primeiro lugar, é necessário estimar os coeficientes do modelo. Para isso é 

essencial selecionar os dados pela ordem certa, ou seja, tal como Kilian e Park (2009) fazem, 

primeiro o preço do petróleo e depois o valor do retorno do PSI. Após esta seleção obtém-se 

uma série de valores que dão lugar à matriz. Contudo é essencial selecionar apenas os 

parâmetros significativos, ou seja, os que se encontram dentro do intervalo de confiança. Para 

os restantes valores assume-se que são zero.  

                                                         
5
 Uma vez que a análise gráfica é bastante clara, abstemo-nos de efetuar os testes de estacionaridade DF e ADF. 
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Admitindo um nível de significância de 10%, os resultados obtidos (em forma matricial) 

são os seguintes: 

 

 
         
         

   
          
      

  
           
           

   
       

  
  
           
           

   
  

       
  
           
           

 

  
       
  

  
           
           

   
            

  
  
           
           

 

  
      

     
  

            
  

     
     
     
     

   
     
     

                                                                                         

5.5.3 Análise dos resíduos 

 Depois da estimação do modelo, e antes da interpretação dos resultados, é 

fundamental proceder-se à análise dos resíduos. Esta análise é importante pois revela se a 

presunção de normalidade da distribuição dos resíduos se confirma; pode revelar se a 

variância dos resíduos é realmente constante, ou seja, se a dispersão dos dados em torno da 

recta de regressão é uniforme; se existem variáveis não identificadas que devam ser incluídas 

no modelo; se a presunção de que os resíduos são não correlacionados está satisfeita.  

Um dos pressupostos deste modelo é que a correlação entre os resíduos deve ser 

zero. A autocorrelação dos resíduos acontece quando existe dependência temporal dos valores 

sucessivos dos resíduos. Isto faz com que ocorra uma pioria na eficiência das estimativas dos 

parâmetros, ou seja, estes parâmetros apresentam um desvio padrão enviesado. A 

autocorrelação prejudica a eficiência dos testes t e F, assim como o cálculo de intervalos de 

confiança. Para identificar a autocorrelação analisa-se a dispersão dos resíduos em torno da 

sua média. 

Tal como é possível verificar nos Gráficos 11 e 12 abaixo, os valores da autocorrelação 

encontram-se dentro das bandas de confiança (a 95%). Assim sendo, podemos concluir que 

neste modelo não existe autocorrelação dos resíduos. 

 Gráfico 11 – Autocorrelação dos resíduos da série do preço do petróleo 
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Gráfico 12 - Autocorrelação dos resíduos da série dos retornos do mercado 
bolsista 

Outro aspeto que importa garantir é a estacionaridade dos resíduos, uma vez que um 

dos pressupostos assumidos aquando da escolha do modelo é a existência de séries 

estacionárias. A estacionaridade dos resíduos é patente nos Gráficos 13 e 14 apresentados 

abaixo, os quais, tal como no caso das duas séries iniciais, tornam perceptível a existência de 

estacionaridade através de uma ausência de qualquer tendência de crescimento ou 

decréscimo e da variação em torno de uma constante. 

 

 

Gráfico 13 - Verificação da estacionaridade das séries de resíduos do Modelo A – série de resíduos do 
preço do petróleo 
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Gráfico 14 - Verificação da estacionaridade das séries de resíduos do Modelo A – série de resíduos dos 
retornos do mercado bolsista português  

 

5.5.4 Análise dos parâmetros do Modelo 

Depois da análise dos resíduos é então possível proceder à interpretação dos parâmetros da 

equação matricial 10, reproduzida abaixo com destaque para os valores mais relevantes.  

 

Perante a equação matricial mostrada acima pode perceber-se, desde logo, que existe 

uma relação muito ténue entre o preço do petróleo e o retorno da Bolsa portuguesa. Ao aplicar 

as multiplicações matriciais sugeridas pela equação, é possível perceber que apenas no sétimo 

período o modelo parece detetar a existência de uma interferência, i.e., podemos ser levados a 

admitir que uma subida de um dólar no preço do barril de petróleo provoca um decréscimo de 

0.2% nos retornos bolsistas sete meses depois (semi-elasticidade).
6
 

Para além disto, o modelo parece mostrar que o preço do petróleo é influenciado pela 

cotação do próprio petróleo nos meses anteriores. Neste aspeto o preço do petróleo parece 

evidenciar uma maior persistência (0.545) do que os retornos bolsistas (0.185). 

Uma vez que a interpretação dos parâmetros autorregressivos como multiplicadores 

pode conduzir a erros, foi necessário recorrer à execução de testes de causalidade para 

perceber realmente se existe uma relação de causalidade entre as variáveis analisadas. 

                                                         
6
 Em geral, porém, a interpretação dos parâmetros autoregressivos como multiplicadores dinâmicos não é correta, 

sendo necessário recorrer à representação em média móvel para se extrair o efeito de um choque de há k períodos 

atrás no valor actual da variável. 

(11) 
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Para além disso, a existência de correlação entre duas variáveis não implica 

necessariamente causalidade; i.e., o facto de uma variável se correlacionar com outra não 

implica que exista um relacionamento de causa efeito, ou seja, uma das variáveis ser a causa 

das alterações nos valores da outra.  

 Aquando da escolha do método de análise de causalidade, optou-se pelo teste de 

causalidade de Granger, uma vez que o software J-Multi proporciona a possibilidade de 

analisar a causalidade através deste teste. O teste de causalidade de Granger permite 

identificar de forma rápida relações entre as variáveis do modelo, ou seja, permite perceber se 

existe um relação de causalidade entre a variável que estamos a analisar e as outras variáveis 

(Wooldridge, 2012). O objectivo teórico deste teste é determinar o sentido causal entre 

variáveis, isto é, se os valores passados da variável X ajudam a prever o valor presente da 

variável Y.  

O teste de Causalidade de Granger é um teste estatístico de hipóteses que toma como 

hipótese nula - H0: a não existência de causalidade. Assumindo um nível de significância de 

5%, esta hipótese será rejeitada, ou não, consoante o valor-p do resultado for menor ou maior 

do que 0.05. 

Tendo em conta a questão a que esta Dissertação pretende responder, testar-se-á a 

relação entre o preço do petróleo e o retorno do psi, formulando a hipótese inicial: 

 

 

 H0: o preço não afeta o retorno do psi 

 

pval-F( l; 10, 514) = 0.2110 

 

 

Os resultados obtidos indicam um p-value de 0.2110. Assumindo um nível de 

significância de 0.05, isto implica que a hipótese nula não é rejeitada já que 0.2110 é um valor 

maior do que 0.05, e, consequentemente, o preço do petróleo não afeta o retorno do psi, tal 

como a análise dos parâmetros tinha indicado.  

Os gráficos seguintes (Gráficos 15 e 16) permitem analisar a resposta do PSI ao 

impulso provocado por uma descida ou subida do preço do petróleo. Neste caso, tal como se 

pode observar, uma alteração do preço do petróleo parece provocar uma alteração inversa nos 

retornos do PSI nos primeiros 5 meses. Este comportamento tende a aliviar durante o sexto 

mês, voltando a notar-se depois até ao nono mês. A partir do décimo mês a tendência aligeira-

se, estabilizando finalmente, tal como é visível na curva acumulada, a partir do décimo 

segundo mês. 
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 Gráfico 15 – Resposta mensal dos retornos do PSI à variação do preço do petróleo  

 

Gráfico 16 - Resposta acumulada dos retornos do PSI à variação do preço do petróleo 

Por fim, e antes de passar para o Modelo B, falta apenas fazer a decomposição 

histórica. Esta análise, feita a partir do software SVAR, permite perceber quais os principais 

factores, de entre as variáveis estudadas, que conduziram à variação dos retornos do mercado 

bolsista português. 

Olhemos então para os gráficos dos anexos 1 e 2. Em ambos os gráficos a linha a 

preto representa a curva real da variação do retorno do mercado de ações português, e as 

linhas a tracejado representam a influência do preço do petróleo (anexo 1) e do próprio retorno 

do PSI (anexo 2) na curva real, de tal forma que se somarmos as duas linhas a tracejado 

obtemos a linha que representa a realidade. Assim sendo, é perceptível que o retorno das 

ações não é praticamente influenciado pelo preço do petróleo (a linha a tracejado no gráfico do 

anexo 1 anda sempre muito perto do eixo do x, enquanto no gráfico do anexo 2 a linha a 

tracejado é praticamente sobreposta à linha real). 

5.6 Modelo B 

Depois do modelo mais simples identificar que a interferência do preço do petróleo no 

retorno do índice bolsista português é praticamente irrelevante, resta perceber se, por um lado, 
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ao adicionar variáveis esta interferência se altera, e, por outro, qual a influência que cada uma 

destas variáveis adicionadas tem no retorno do PSI. 

Tal como no modelo anterior, à introdução dos dados segue-se a determinação do 

número ótimo de desfasamentos. Mais uma vez, o software sugere 10 lags.  

5.6.1 Análise da estacionaridade das séries 

Da mesma forma que no Modelo A, antes de prosseguir para a estimação do modelo é 

necessário avaliar a estacionariedade das séries. Observando os gráficos das quatro séries é 

claramente perceptível que não existe nenhuma tendência de crescimento ou decréscimo pelo 

menos em três delas (produção de petróleo, variação do preço e retorno das ações, as duas 

últimas já anteriormente analisadas). No segundo gráfico (atividade mundial), apesar de não 

ser tão claro, é perceptível que os valores variam em torno de uma constante sem que haja 

uma tendência clara de crescimento ou decréscimo da série. Esta análise permite-nos assumir 

que as quatro séries são estacionárias (Gráficos 17,18,19 e 20).
7
 

 

Gráfico 17 - Verificação da estacionaridade das séries do Modelo B – série da produção mundial de 
petróleo 

 

  

                                                         
7
 Uma vez que a análise gráfica é suficientemente clara, abstivemo-nos mais uma vez de efetuar os testes de 

estacionaridade DF e ADF. 
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Gráfico 18 - Verificação da estacionaridade das séries do Modelo B – Série da atividade mundial 

Gráfico 19 - Verificação da estacionaridade das séries do Modelo B – série do preço do petróleo 
 

 
Gráfico 20 - Verificação da estacionaridade das séries do Modelo B – série dos retornos do mercado 

bolsista português 
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5.6.2 Estimação dos coeficientes do Modelo 

Tal como no Modelo A, é necessário proceder-se inicialmente à estimação dos 

coeficientes do modelo. Primeiramente seleciona-se as séries, sendo fundamental fazer essa 

seleção de acordo com a ordem pretendida. Mais uma vez, a ordem de seleção é a mesma 

que a utilizada por Kilian e Park (2009). A primeira série a ser selecionada foi a da produção 

mundial de petróleo, seguida pela série do índice de atividade mundial, pelo preço do petróleo 

e finalmente pela série do retorno do PSI. 

Posto isto, e após a obtenção dos valores calculados para o modelo e a análise dos 

resíduos, é necessário fazer a seleção dos parâmetros significativos, ou seja, os que se 

encontram dentro do intervalo de confiança, sendo que se atribui o valor de zero aos restantes 

parâmetros. Admitindo um nível de significância de 10%, os resultados obtidos (em forma 

matricial) são os seguintes. 

 

5.6.3 Análise dos resíduos 

Seguindo o mesmo raciocínio do Modelo A, é necessário proceder à análise dos 

resíduos antes da interpretação dos parâmetros. Assim sendo, tal como mencionado 

anteriormente, a autocorrelação dos resíduos tem efeitos prejudiciais na eficiência das 

estimativas dos parâmetros estatísticos, tais como desvio-padrão, variância e cálculo de 

(12) 
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intervalos de confiança. Por este motivo, é de fundamental importância analisar a dispersão 

dos resíduos em torno da sua média para conseguir identificar e corrigir eventual 

autocorrelação. Os gráficos seguintes (Gráficos 21, 22, 23 e 24) permitem concluir que neste 

modelo não existe autocorrelação dos resíduos e, por conseguinte, não é posta em causa a 

estabilidade do modelo a nível estatístico. 

Gráfico 21 - Autocorrelação dos resíduos da série dos retornos no mercado bolsista  

Gráfico 22 - Autocorrelação dos resíduos da série da produção mundial de petróleo 
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Gráfico 23 - Autocorrelação dos resíduos da série da atividade real global 

Gráfico 24 - Autocorrelação dos resíduos da série do preço do petróleo 

Para além da verificação de que os resíduos se encontram dentro das bandas de 

segurança, é essencial garantir que estes, tal como nas séries originais, são estacionários. Se 

aquando da visualização das séries originais existe uma série cuja estacionaridade não é tão 

evidente, nas séries de resíduos essa estacionaridade é inequívoca, bastando para isso 

observar as figuras abaixo (Gráficos 25, 26, 27 e 28), onde é claramente perceptível que os 

resíduos se distribuem em torno de uma constante. 
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Gráfico 25 - Verificação da estacionaridade das séries de resíduos do Modelo B – Série da produção 
mundial de petróleo  

Gráfico 26 - Verificação da estacionaridade das séries de resíduos do Modelo B – Série da atividade 
mundial 
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Gráfico 27 - Verificação da estacionaridade das séries de resíduos do Modelo B – Série do preço do 
petróleo 

Gráfico 28 - Verificação da estacionaridade das séries de resíduos do Modelo B – Série dos retornos do 
mercado bolsista português 

 

5.6.4 Análise dos parâmetros do Modelo 

Antes de proceder à análise da equação matricial (12), importa notar que, devido ao 

aumento do número de variáveis, a complexidade aumentou significativamente. Por este 

motivo, a abordagem será feita através de um enfoque principal nos factos mais importantes.  

Assim sendo, através da equação matricial (12), reproduzida abaixo com destaque 

para os valores mais relevantes, podemos concluir que, tal como no Modelo A, existe uma 

relação muito ténue entre o preço do petróleo e o retorno da Bolsa portuguesa. O mesmo se 

verifica entre o retorno da Bolsa portuguesa e as duas séries recém-introduzidas: o nível de 

actividade económica parece ter uma influência positiva a dois períodos de distância (0.002), 

mas surpreendentemente negativa (e da mesma magnitude absoluta) a cinco períodos; quanto 

ao nível de produção petrolífera, não é possível estabelecer qualquer tipo de influência. 



   
 

 50 

Curiosamente, observa-se o mesmo valor para a semi-elasticidade dos retornos 

bolsistas ao preço do barril do petróleo (-0.2%), e com o mesmo desfasamento temporal (sete 

períodos) que no Modelo A, o que parece indicar alguma robustez deste resultado. 

Em termos de persistência, confirmam-se também as conclusões do Modelo A, com 

valores aliás muito próximos dos obtidos nessa estimação: maior persistência do preço do 

petróleo (0.553) que dos retornos bolsistas (0.191). 

 

 Tal como no Modelo A, a interpretação dos parâmetros autorregressivos como 

multiplicadores pode conduzir a erros. Por esse motivo, voltou-se a recorrer à execução dos 

teste de causalidade para perceber realmente se existe uma relação de causalidade entre as 

variáveis analisadas, utilizando o mesmo teste de causalidade (Granger). Tendo em conta a 

questão a que esta Dissertação pretende responder, e tal como para o Modelo A, iremos 

concentrar-nos na causalidade das outras variáveis sobre os retornos bolsistas em Portugal. 

Em primeiro lugar, foi testada a relação entre a produção mundial de petróleo e a 

actividade mundial, o preço do petróleo e o retorno do psi, formulando a hipótese inicial: 

 

 H0: a produção mundial de petróleo não afeta a actividade mundial, o preço do 

petróleo e o retorno do psi 

 

pval-F( l; 30, 948) = 0.1575 

(13) 
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O resultado foi um p-value de 0.1575. Assim sendo, uma vez que este valor é superior 

ao nível de significância aceite, não se rejeita a hipótese nula, confirmando então que a 

produção mundial de petróleo não causa à Granger nenhuma das outras três variáveis, o que 

está de acordo com os resultados obtidos até agora. 

Em segundo lugar, foi testada a relação entre a atividade mundial e o retorno do psi, o 

preço e a produção de petróleo.  

 

H0: a actividade mundial não afeta a produção mundial de petróleo, o preço do petróleo 

e o retorno do psi 

 

pval-F( l; 30, 948) = 0.0601 

 

O resultado do p-value (0.0601) é superior ao nível de significância aceite, pelo que 

não é permitido rejeitar a hipótese nula de que a actividade mundial não causa à Granger 

nenhuma das outras três variáveis, o que, mais uma vez, está de acordo com a análise dos 

parâmetros feita através da equação matricial. Porém, se aceitarmos um nível de significância 

ligeiramente superior já é possível concluir pela causalidade da actividade mundial face às 

restantes três variáveis. 

Em terceiro lugar, formulou-se a hipótese nula de o preço do petróleo não exercer 

causalidade na produção de petróleo, na actividade mundial e no retorno do psi. Esta análise 

deu como resultado um p-value de 0.0000, valor que é, obviamente, menor do que o nível de 

significância. Desta forma, a hipótese nula é rejeitada, concluindo-se que o preço do petróleo 

causa à Granger a produção de petróleo, a actividade mundial e o retorno do PSI. 

 

H0: o preço do petróleo não afeta a produção mundial de petróleo, a actividade mundial 

e o retorno do PSI. 

 

pval-F( l; 30, 948) = 0.0000 

 

Este resultado, bastante robusto, parece estar de acordo com o que era projectado 

através da revisão bibliográfica, ou seja, o preço do petróleo parece ter efeito nas restantes três 

variáveis (produção mundial de petróleo, actividade mundial e retorno do mercado bolsista 

português).  

Porém, a análise deste resultado pode levar-nos a conclusões contraditórias com os 

resultados obtidos no restante modelo, uma vez que se obteve que o preço do petróleo não 

influencia os retornos do mercado bolsista português. Esta contradição pode dever-se a pelo 

menos dois fatores: por um lado, tal como foi dito anteriormente, a análise dos parâmetros 

como multiplicadores pode originar erros na interpretação. Por outro lado, dado que estamos a 

analisar a relação de causalidade do preço do petróleo face às restantes três variáveis é 
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possível que esta relação se verifique apenas para a produção mundial de petróleo e para a 

actividade mundial com uma intensidade tal que leva a que os retornos do mercado bolsista 

sejam levados por arrasto no resultado. De facto, tendo-se obtido que a variável preço não 

afecta os retornos bolsistas, mas afecta a produção, a procura e os retornos bolsistas em 

conjunto, tal sinaliza a interligação das três variáveis que representam o mercado do petróleo 

(procura, oferta e preço), não sendo os mercados bolsistas incluídos nesta relação. 

Não é ainda de excluir a existência de variáveis relevantes omissas. Uma das 

hipóteses é que falte no modelo uma variável que possa de facto influenciar as quatro variáveis 

analisadas, variável essa que poderá eventualmente ser um índice bolsista importante como o 

Índice NYSE ou o Índice Dow Jones. Existe a possibilidade de um mercado bolsista importante, 

como é o caso dos dois mercados referidos anteriormente, poder, através do choque de 

procura global, condicionar o preço do petróleo;  dado que o PSI é muito influenciado por estes 

mercados, é possível que o modelo não tenha a sensibilidade suficiente para detetar esta 

diferença e transfira este poder dos mercados bolsistas com peso internacional para o mercado 

português. 

 Este assunto será um bom tema para ser analisado num trabalho futuro que pegue no 

mesmo tipo de modelo e acrescente a série temporal representativa de um grande índice 

bolsista. A inclusão desta variável teria dois objectivos: por um lado perceber se o efeito dos 

choques petroliferos no mercado bolsista está de acordo com a revisão bibliográfica realizada 

e, por outro, perceber qual a relação existente entre o mercado principal e o português, bem 

como a forma de transmissão dessa relação. 

Para finalizar foi testada a hipótese nula de que  as variáveis produção de petróleo, 

atividade mundial e preço do petróleo não influenciam os retornos do psi. 

 

H0: A produção mundial de petróleo, a actividade mundial e o preço do petróleo não 

afetam os retornos do PSI 

 

pval-F( l; 30, 948) = 0.1872 

 

 O resultado deste teste de causalidade é um p-value de 0.1872, que é maior que o 

nível de significância de 0.05. Assim, e corroborando de certa forma a interligação que já se 

havia sinalizado acima entre as três vairáveis do mercado de petróleo, deixando de fora a 

variável do mercado bolsista, esta análise indica que não se pode rejeitar a hipótese nula de 

que o retorno do psi não é influenciado pelas outras três variáveis. 

Tal como no Modelo A, importa ainda verificar como é que os retornos da Bolsa 

portuguesa reagem a alterações da produção mundial de petróleo, da atividade mundial e do 

preço do petróleo. Os gráficos seguintes (Gráficos 29, 30 e 31) permitem analisar essas 

respostas do PSI.  

Nos dois primeiros gráficos, a reação alterna muito rapidamente entre positiva e 

negativa, tendendo a estabilizar e a aproximar-se de zero a partir do décimo segundo mês. Já 
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no caso dos efeitos do preço do petróleo, a reação é semelhante à observada no Modelo A, ou 

seja, uma alteração do preço do petróleo parece provocar uma alteração inversa nos retornos 

do PSI nos primeiros 5 meses, tendência essa que se inverte durante o sexto mês, voltando a 

sentir-se depois até ao nono, momento a partir do qual tende a estabilizar e a aproximar-se de 

zero. 

Gráfico 29 - Resposta dos retornos do PSI à variação da produção mundial de petróleo 

 Gráfico 30 - Resposta dos retornos do PSI à variação da atividade mundial 

Gráfico 31 - Resposta dos retornos do PSI à variação do preço do petróleo 
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Por fim, tal como no Modelo A, falta apenas a fazer a decomposição histórica. Como foi 

dito anteriormente, o objectivo desta análise é a percepção dos principais factores, de entre 

quatro as variáveis estudadas, que conduziram à variação dos retornos do mercado bolsista 

português. 

Olhemos então para os gráficos dos anexos 3, 4, 5 e 6 e façamos o mesmo raciocínio 

que para o Modelo A. Desta feita as conclusões são semelhantes à analise feita através do 

Modelo A, ou seja, o fator que mais contribui para a flutuação dos retornos do PSI são os 

próprios retornos do PSI, uma vez que, tal como podemos ver no anexo 6, as duas linhas são 

praticamente sobrepostas. Por outro lado, nos outros gráficos a linha a tracejado segue sempre 

muito próxima ao eixo dos x, o que significa que nenhuma destas variáveis (produção mundial 

de petróleo, atividade mundial e o preço do petróleo) tem um peso significativo na variação dos 

retornos. 

5.7 Conclusões 

 Durante este capítulo foi possível perceber os motivos que levaram à adoção da 

metodologia VAR. Por um lado, esta tipologia de modelos permite ultrapassar duas limitações 

conceptuais do problema, a saber, a não exogenidade do petróleo em relação à economia e o 

facto de os três choques poderem ocorrer simultaneamente; por outro lado, a escolha do 

modelo, em relação a outras tipologias como ARIMA ou VEC, foi facilitada pela existência de 

questões relacionadas com a complexidade do modelo e com as exigências que cada tipo de 

modelo impõe, como é o caso da capacidade de trabalhar com várias séries em simultâneo e o 

facto de essas séries serem estacionárias.  

 O processo de estimação do modelo desenvolveu-se em duas fases: Modelo A com 

duas variáveis e Modelo B com 4 variáveis. O objectivo desta opção reside no facto de numa 

primeira fase interessar, por um lado, perceber a relação entre as duas séries temporais mais 

importantes e, por outro, facilitar a interpretação dos resultados numa abordagem mais 

simples. 

 Na segunda parte da estimação, a metodologia desenvolvida utiliza, então, as quatro 

séries temporais (produção de petróleo, indicador da atividade global, preço do petróleo e 

retorno do mercado bolsista português), sendo que a escolha destas séries teve em conta o 

objectivo de representar cada um dos choques estudados anteriormente. Ou seja, a série da 

variação da produção mundial pretende representar os choques da oferta; a série referente à 

variação da atividade económica mundial tenta adicionar ao modelo o efeito dos choques de 

procura global; por fim, o preço do petróleo, sendo este afectado pelos três tipos de choques, 

visa introduzir no modelo a componente do choque por precaução.  

 Apesar de a metodologia ter sido dividida em duas fases, é importante que as 

conclusões sejam retiradas em conjunto, uma vez que estas se completam, permitindo uma 

melhor percepção dos acontecimentos. Isto é, por um lado o Modelo A rejeita a possibilidade 

de os retornos do mercado bolsista português serem afetados pelo preço do petróleo. Por outro 

lado o Modelo B diz que o preço do petróleo afeta a produção, a procura e os retornos como 
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um todo. Ou seja, podemos concluir que o preço do petróleo afecta o mercado do petróleo 

(procura e oferta), mas não o mercado bolsista. Este último aspeto é corroborado pelo teste 

que mede a relação causal da produção de petróleo, atividade mundial e preço do petróleo 

face aos retornos do PSI, uma vez que a hipótese nula é aceite. Assim sendo, o modelo parece 

demonstrar que nenhum dos três tipos de choques de preço do petróleo influencia o retorno 

dos investimentos na Bolsa portuguesa. 
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6 – Conclusões Finais da Dissertação 

 Nesta Dissertação foi estudada a forma como as variações do preço do petróleo 

influenciam os retornos do mercado bolsista. O objectivo principal foi perceber a forma como o 

mercado bolsista português reage às oscilações de preços nos mercados petrolíferos. 

 O presente trabalho representa o conjugar de duas etapas que se completaram. 

Começou por se fazer uma revisão bibliográfica que permitiu, para além de adquirir e 

consolidar conhecimentos sobre a importância do petróleo para a economia no geral e para o 

mercado bolsista em particular, tomar contacto com uma realidade que à partida para esta 

etapa era totalmente desconhecida – a Econometria.  

 Antes de se elaborar a revisão bibliográfica, começou-se por fazer um enquadramento 

histórico, através do qual foi possível concluir sobre a existência de uma estreita relação entre 

o preço do petróleo e os acontecimentos mais importantes da história mundial, ou seja, 

guerras, catástrofes naturais, crises económicas, entre outros. Esta primeira etapa permitiu, 

ainda, identificar cinco grandes choques petrolíferos, sendo que os quatro primeiros tiveram 

uma magnitude muito idêntica e o último (2007/2008) parece ter sofrido a influência de um 

novo fator, o mercado especulativo. 

 O primeiro capítulo permitiu ainda identificar a existência de três tipos de choques 

petrolíferos, sendo que cada um deles se tende a repercutir na economia de forma diferente. 

Os choques identificados foram o choque de oferta global de petróleo, o choque de procura 

global de petróleo e por fim o choque de procura de petróleo por motivos de precaução. 

 Perante um enquadramento histórico que nos mostra que os choques petrolíferos 

estão relacionados com a história mundial, importa então perceber qual a sua influência na 

economia. Durante o segundo capítulo foi perceptível a importância que o petróleo tem para a 

economia dos países industrializados, sendo um dos motivos o facto de se tratar de uma das 

principais fontes energéticas mundiais. 

 Foi também possível concluir que existem três mecanismos de transmissão das 

oscilações do preço do petróleo à economia, sendo que esta abordagem nos conduz a dois 

indicadores fundamentais para a análise desta influência, o IPC e o PIB, indicadores esses que 

vieram a ser incorporados de forma directa ou indirecta no modelo. Em seguida estudou-se a 

forma como cada um dos choques petrolíferos se repercute na economia e com que 

importância o faz. Se por um lado a opinião da comunidade científica não é consensual acerca 

da forma como cada um dos choques se faz sentir na economia, por outro lado parece haver 

evidências para a redução da importância deste impacto ao longo do tempo. 

 Durante o terceiro capítulo, foi feita uma análise comparativa entre os comportamentos 

das economias dos EUA e dos países da Zona Euro, sendo que esta análise contribuiu 

significativamente para a percepção da importância das políticas monetárias na forma, mais ou 

menos acentuada, em que as oscilações do preço do petróleo se sentem na economia. Apesar 

de a Zona Euro funcionar como uma zona económica única, cada um dos estados membros 

tem mecanismos de transmissão das políticas monetárias e dinâmicas de trabalho diferentes, o 

que faz com que haja diferenças comportamentais significativas. 
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 Depois de estudar o efeito do preço do petróleo na economia, particularizou-se e 

procurou-se perceber qual o impacto que as oscilações do preço do petróleo provocam nos 

mercados bolsistas. Parece de certa forma intuitivo que algo que condicione a economia 

influencie também os mercados bolsistas, uma vez que o efeito do preço do petróleo na 

economia, transmitido através do PIB e do IPC, se reflete no mercado bolsista quanto mais não 

seja pelo efeito que provoca no custos operacionais e, consequentemente, no lucro das 

empresas. 

 Se este aspecto parece ser consensual dentro da comunidade científica, durante o 

desenrolar do capítulo foi possível concluir que para os efeitos de cada um dos tipos de 

choques o consenso já não existe. Parece, sim, existir uma tendência, seguida por parte 

significativa dos autores, que indica que cada um dos choques tem um efeito diferente nos 

retornos dos mercados bolsistas: contudo, existem fações que defendem o contrário. 

 Outro aspecto em que parece não haver consenso é na forma como os retornos do 

mercado bolsista reagem aos choques petrolíferos, existindo pelo menos quatro fações 

diferentes. Uma das fações defende que a variação no preço das ações reflete unicamente a 

variação nos fluxos de caixa; outra fação defende que, para além das alterações nos fluxos de 

caixa reais, o preço do petróleo interfere nos retornos esperados; existe ainda uma fação que 

defende que a influência é bilateral, ou seja que, para além do preço do petróleo influenciar a 

economia, o contrário também sucede; por fim, existem autores que defendem que o impacto 

da variação do preço do petróleo no mercado bolsista depende do tipo de choque que origina 

essa alteração. 

 Depois de fazer toda esta contextualização do problema, e perante uma panóplia tão 

diferenciada de opiniões, estimou-se um modelo com o objectivo de tentar perceber qual o 

comportamento que o mercado de ações português adotava perante uma alteração no preço 

do petróleo. Apesar de inicialmente se ter pensado sectorizar o mercado de ações português, 

para perceber se o efeito da variação do preço do petróleo era diferenciado para cada um dos 

sectores económicos em Portugal, como foi explicado anteriormente tal acabou por não ser 

possível, uma vez que a bolsa de Lisboa só começou a fazer o registo desses dados depois de 

1995, o que tornaria o modelo pouco robusto devido ao curto intervalo de tempo estudado. 

 Assim sendo, utilizou-se quatro séries mensais (1988-2012), sendo elas a produção 

mundial de petróleo, um indicador da atividade mundial (utilizado por Kilian e Park, 2009), o 

preço do petróleo e o retorno do mercado bolsista português. 

 Concluiu-se que a melhor escolha seria a utilização do modelo VAR – Vector Auto 

Regressivo –, uma vez quer era necessária a utilização de um modelo multivariado que 

utilizasse séries estacionárias, necessidade essa que levou à exclusão dos modelos ARIMA e 

VEC, respectivamente. 

 Depois de ter o modelo escolhido, optou-se por subdividir a sua aplicação em dois sub 

modelos (Modelo A e Modelo B) pois a utilização da metodologia VAR em dois modelos 

distintos permitia fazer uma análise faseada. Assim sendo, na primeira fase analisou-se o 
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modelo apenas com duas variáveis (o preço do petróleo e o mercado bolsista) e na segunda 

introduziram-se, então, as restantes variáveis. 

 Apesar desta diferença de complexidade entre os modelos, os resultados de ambos 

foram muito semelhantes. Numa primeira fase, e depois de se verificarem os pressupostos 

exigidos à utilização do modelo VAR, pôde concluir-se, através da análise dos parâmetros, que 

não parece existir uma influência direta no retorno do mercado bolsista português de nenhuma 

das outras variáveis. 

 Contudo, uma vez que a análise dos parâmetros autorregressivos como 

multiplicadores pode conduzir a erros, procedeu-se à execução de testes de causalidade para 

confirmar a inexistência de uma relação causal entre as variáveis analisadas. Os testes de 

causalidade de Granger permitiram concluir que o retorno do mercado bolsista português não é 

afetado por nenhuma das três variáveis. Contudo, o preço do petróleo afecta o mercado 

petrolífero, ou seja, afeta a produção mundial de petróleo e a procura do mesmo. 

Uma vez que existe a possibilidade de um mercado importante a nível mundial 

condicionar, através do choque de procura global, o preço do petróleo, e dado que o PSI é 

muito influenciado por estes mercados, é possível que o modelo não tenha a sensibilidade 

suficiente para detetar esta diferença e transfira este poder dos mercados bolsistas com peso 

internacional para o mercado português. Desta forma, seria interessante que no futuro fosse 

realizado um trabalho similar mas no qual fosse incluído um mercado bolsista com importância 

a nível mundial, representado por exemplo pelo índice Dow Jones ou pelo índice NYSE, com o 

objectivo de clarificar esta questão. Este estudo permitiria perceber se este problema pode ser 

causado pela dependência do mercado bolsista português das principais bolsas internacionais. 

 Para finalizar, gostaríamos que este trabalho pudesse ser mais um impulso para o 

estudo da importância do petróleo na economia portuguesa no geral, e no mercado bolsista 

português em particular.  
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Anexos 

Anexo 1 – Decomposição histórica do retorno do PSI com base no preço do petróelo (Modelo A) 

  

Curva real do retorno do PSI 
Influência do preço do petróleo 
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Anexo 2 – Decomposição histórica do retorno do PSI com base no preço no retorno do PSI (Modelo A) 

 

Curva real do retorno do PSI 
Influência do retorno do PSI 
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Anexo 3 – Decomposição histórica do retorno do PSI com base na produção mundial de petróelo (Modelo B) 

Curva real do retorno do PSI 
Influência da produção mundial de petróleo 
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Anexo 4 – Decomposição histórica do retorno do PSI com base na actividade mundial (Modelo B) 

  

Curva real do retorno do PSI 
Influência da actividade mundial 
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Anexo 5 – Decomposição histórica do retorno do PSI com base no preço do petróelo (Modelo B) 

 

  

Curva real do retorno do PSI 
Influência do preço do petróleo 
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Anexo 6 – Decomposição histórica do retorno do PSI com base no preço no retorno do PSI (Modelo B) 

Curva real do retorno do PSI 
Influência do retorno do PSI 



 


