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Resumo 

 

A gestão de portfólio, assim como a gestão de projetos, aspira a todo o momento por 

indicadores precisos e confiáveis para auxiliar o gestor a otimizar os esforços a fim de que os 

objetivos estratégicos das empresas sejam alcançados. O objetivo de estudo do presente 

trabalho foi estimar a eficácia que as informações macroeconômicas condensadas têm para as 

boas práticas da gestão de portfólio e propor o rating ofertado pelas 3 grandes agências de 

classificação de risco, Standard&Poor Fitch Ratings e Moody`s, como indicador 

macroeconômico. O modelo proposto analisou a relação entre os valores de rating Brasil com 

o ingresso de investimento direto estrangeiro no país entre os anos de 1995 e 2015. 

Estatísticas preliminares apresentaram forte correlação entre as variáveis e também um bom 

ajuste linear. Os dados também foram analisados dentro do modelo linear simples, seguindo o 

método de mínimos quadrados ordinários (MQO), com níveis de significância de 1% e 5%. 

Nestes níveis de confiança o modelo apresentou uma significante relação linear entre as 

variáveis dependente – IDE – e independente – Rating. Já no nível de confiança de 90%, o 

modelo apresentou indícios de heterocedasticidade que não foram discutidos nesse trabalho. 

Todavia, os resultados obtidos apoiam a hipótese defendida de que o rating é um indicador 

eficaz de auxílio nas análises macroeconômicas e de risco, e podem fazer parte das boas 

práticas na gestão de portfólio. 

 

  Palavras Chave: Portfólio, Investimento Direto Estrangeiro, Rating 

    



 

Abstract 

 

The portfolio management, as well as project management, aspires at all times for accurate 

and reliable indicators to assist the manager to optimize efforts to do that the strategic 

objectives of the company are achieved. The goal of this research, was to estimate the 

effectiveness of the condensed macroeconomic information has to good practice of portfolio 

management and propose the rating offered by the three major credit rating agencies, 

Standard & Poor's Fitch Ratings and Moody's, as a macroeconomic indicator . The proposed 

model analyzed the relationship between the rating credit Brazil with foreign direct 

investment into the country between 1995 and 2015. Preliminary statistics showed strong 

correlation between the variables and also a good linear fit. The data also were analyzed 

within the simple linear model, following the method of ordinary least squares (OLS), with 

significance levels of 1% and 5%. At these confidence levels the model showed a significant 

linear relationship between the dependent variable - IDE - and independent - Rating. In the 

90% confidence level, the model presented heterocedasticity evidence that were not discussed 

in this work. However, the results support the hypothesis that the rating is an effective 

indicator to assist the macroeconomic and risk analysis, thus may be part of the best practices 

in portfolio management. 

 Key Words: Portfolio, Foreign Direct Investment, Credit Rating 
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1 INTRODUÇÃO  

 

 

Inseridos em um contexto de crescente e de abrangente concorrência de mercado, as 

pressões por competitividade, redução de custos e busca por novos mercados condenam as 

empresas a deixarem de ser puramente exportadoras e adentrarem nos mercados ascendentes 

com estratégias vigorosas de investimentos. Isso as leva a desenvolverem e implantarem 

portfólios, “[...] projetos, programas, subportfólios e operações gerenciados como um grupo 

para atingir objetivos estratégicos” (PMBOK, 2013. p. 9) afora de suas fronteiras. Gale, 

citada por Kezner (2002) corrobora com esta perspectiva ao mencionar que “[...] por 

exigência da economia mundial, há uma tendência ao aumento do número de projetos 

internacionais ou globais de grande escala. (KEZNER, 2002, p. 37).  

Todavia, o ato de definir um portfólio com o objetivo de atender as estratégias futuras 

de uma empresa, grupo, instituição, cooperativa, governo ou sociedade é composto por 

inúmeros desafios e necessidades cada vez mais desejosas de análises apuradas e sensatas. 

Dentre estas áreas de conhecimento sedentas de avaliações encontram-se os riscos, que 

segundo o PMBOK (2013), é um evento ou condição incerto que, caso ocorra, provocará um 

efeito positivo ou negativo em um ou mais objetivos traçados. Krugman e Obstfeld (2001) 

elaboram que o risco representa variabilidade de contribuição à riqueza ou imprevisibilidade 

do rendimento real do ativo. “[...] O risco está presente quando todas as ocorrências 

possíveis de uma certa variável encontram-se sujeitas a uma distribuição de probabilidades 

conhecida com algum grau de precisão.” (BORDEAUX-RÊGO, 2013, P.114).” 

Atrelando a transcontinentalidade das empresas com a análise de risco, as agências de 

rating passam a desempenhar fundamental papel nas economias por sua expertise em 

mensurar o risco de default1 de uma soberania ou empresa. “[...] Rating é uma estimativa da 

probabilidade de haver inadimplência futura.” (FRASCAROLI, 2006, p. 04.) 

A ascensão das políticas de estabilidade econômica, iniciadas na década de 1990, teve 

efeito positivo e gradativo na classificação do risco Brasil ranqueado pelas agências de rating. 

Como resultado, conduziu o país, em abril de 2008, a alcançar o grau de investimento e, desta 

forma, a despontar atenção e elevar influência nacional sobre o fluxo de investimentos 
                                                
1 Default = inadimplência, falha em pagamentos, reestruturação de dívida ou falência do emissor (BCB. Risco-
País. p. 09. 2015) 
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estrangeiros, dado que passa a ser reconhecido como porto seguro para captação de recursos. 

Frascaroli (2006) destaca a importância deste capital uma vez que o Brasil não é 

autossuficiente em recursos financeiros, tornando a captação essencial para o crescimento da 

economia local.  

Todavia, motivadas pelas crescentes crises econômicas e políticas enfrentadas pelo 

país atualmente, as agências iniciaram o downgrade gradativo do rating Brasil. As análises 

foram embasadas na possível incapacidade do país de honrar seus compromissos, haja vista a 

crescente da dívida pública, a retração do PIB, a desvalorização da moeda nacional, a queda 

na arrecadação tributária e a manutenção de juros base altíssimo.  

 

1.1 PROBLEMA 

 

Pode o rating soberano ser utilizado pelos gestores de projetos como indicador 

acurado nas boas praticas da gestão de portfólio? 

 

1.2 OBJETIVO 

 

Com este trabalho enseja-se identificar a eficácia dos impactos positivos que as 

informações macroeconômicas condensadas e ofertadas pelas agências de classificação de 

risco de crédito têm para o gestor ou para o conselho administrativo no ato decisório quanto 

ao portfólio de projeto das empresas e, com isso, propor que a análise de rating esteja 

presente nas boas práticas em gestão de portfólio. Para tanto, a hipótese proposta é demonstrar 

o impacto que o rating soberano em moeda estrangeira tem sobre o investimento direto 

estrangeiro e apontar o quão importante estas notas classificatórias são para a análise 

macroeconômica na formação de um portfólio futuro de projetos. 

 

1.3 DELIMITAÇÃO DO TEMA 
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O trabalho proposto analisará a relação entre os valores de rating Brasil com o ingresso 

de investimento direto estrangeiro no Brasil dentro do intervalo temporal compreendido entre 

1995 a 2015. As análises estatísticas serão: correlação de Pearson e regressão linear simples 

no método de mínimos quadrados ordinários (MQO), com níveis de significância de 1% e 

5%. 

 

1.4 JUSTIFICATIVA/ RELEVÂNCIA 

 

Tendo em vista os impactos que a política econômica tem sobre as empresas, e, 

consequentemente sobre suas decisões de investimento – projetos –, o trabalho faz-se 

relevante por levantar o tema da análise macroeconômica na gestão de portfólio de projeto, ou 

seja, na tomada de decisão relacionada a projetos e programas futuros que irão compor o 

portfólio das empresas, principalmente de médio e longo prazo e de médio a grande porte.  

 

Desta forma, torna-se claro a importância de estudos sobre as condições do 
Mercado de crédito internacional haja vista que países emergentes como o Brasil, 
não são autosuficientes em recursos financeiros tornando-se tomadores líquidos de 
recursos neste mercado. (FRASCAROLI, 2006, p. 03). 

 

1.5 METODOLOGIA 

 

A pesquisa – de caráter exploratório com abordagens quantitativas e qualitativas – será 

embasada em teorias econômicas associadas a teorias da gestão de projetos e portfólio e uma 

base de dados estatísticos. Para tanto, foi criada uma linha de trabalho a fim de validar a 

pesquisa. O capitulo 2 terá o objetivo de elucidar o Investimento Direto Estrangeiro (IDE), 

suas principais características e comportamento nos últimos anos. Da mesma forma lança um 

olhar sobre o Risco-País (rating soberano), suas definições e desempenho nas últimas 

décadas. No capitulo 3, Metodologia Empregada – Estatística, intenciona-se explicar o 

comportamento da variável IDE quando uma alteração nos rating acontece, utilizando 

inicialmente a correlação de Pearson (ρ), o coeficiente de determinação (r2) e a equação linear 

da reta que melhor ajusta os dados utilizados. E, logo em seguida, será realizada uma 

regressão do tipo séries temporais seguindo o método dos mínimos quadrados ordinários 
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(MQO). Desta forma, pretende-se no capítulo 5, conclusão, baseado nos resultados obtidos 

dos experimentos estatísticos e nas literaturas consultadas, traçar um paralelo que demonstre a 

hipótese de eficácia, dentro de uma margem estatística, da utilização do ratings ofertados 

pelas agências como um ótimo indicador macroeconômico nas boas práticas de gestão de 

portfólio de projetos.  
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2 DESENVOLVIMENTO 

 

2.1 INVESTIMENTO DIRETO ESTRANGEIRO 

 

 

De acordo com a Receita Federal do Brasil (2016) o investimento estrangeiro pode ser 

efetuado nas formas de Investimento Direto ou em Carteira.  

 

O investimento direto é constituído quando o investidor detém 10% ou mais das 
ações ordinárias ou do direito a voto numa empresa; e considera-se como 
investimento em carteira quando ele for inferior a 10%. (RECEITA FEDERAL DO 
BRASIL, 2016). 

 

Ainda seguindo as definições da Receita Federal Do Brasil (2016) – RFB – o 

investimento direto está dividido em duas modalidades: 

a) Participação no capital:  

 
A participação no capital compreende os ingressos de recursos de bens, moeda e as 
conversões externas em investimento estrangeiro direto, incluindo os valores 
destinados ao programa de privatizações, relacionados com a 
aquisição/subscrição/aumento de capital, total ou parcial do capital social de 
empresas residentes. (RECEITA FEDERAL DO BRASIL, 2016) 

 

b) Empréstimos intercompanhias: 

“[...] Os empréstimos intercompanhias compreendem os créditos concedidos pelas 

matrizes, sediadas no exterior, a suas subsidiárias ou filiais estabelecidas no país. 

(RECEITA FEDERAL DO BRASIL, 2016). Conforme Amal (2005), estão entre as principais 

características que definem o IDE o fato de o investidor estrangeiro possuir controle total ou 

parcial da recebedora dos recursos, serem ativos que apresentam baixa liquidez e serem ativos 

de longo prazo, em sua maioria. Ou seja, está ligada aos fluxos de produção.  

 
Na verdade, a avaliação do investidor externo envolve um grau de irreversibilidade 
ainda mais elevado, devido ao fato de que os custos irrecuperáveis são 
influenciados não apenas por questões específicas à indústria, mas também por 
questões relativas a incerteza macroeconômica, política e institucional do país 
destino do capital. Não obstante isso, é inegável que o IDE flutua conforme as 
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expectativas de rentabilidade do investimento no país receptor do capital. (AMAL, 
2007). 

 

Entretanto, AMAL (2005) ressalta que embora o IDE não apresente a mesma 

volatilidade que os investimentos em carteira, ele possui grau de flutuação determinado pelas 

expectativas dos agentes em face ao desempenho produtivo da empresa receptora ou às 

expectativas vinculados ao ambiente político interno e contextos internacionais. Corroborando 

com Amal (2005) a RFB (2016) enfatiza que o Investimento Direto se difere do intercâmbio 

de bens e serviços por quatro fatores principais:  

 

Primeiro, não tem liquidez imediata (pagamento à vista) ou diferida (crédito 
comercial). Segundo, tem uma dimensão intertemporal, pois os investimentos são 
seguidos pelos fluxos de produção, venda e lucros, com um certo atraso. Terceiro, 
implica em transferências de direitos patrimoniais. Quarto, decorre de uma 
estratégia que resulta do processo da empresa tentar antecipar a ação de suas 
concorrentes. (RECEITA FEDERAL DO BRASIL, 2016). 

 

Dado sua característica de longo prazo, tudo indica que o Investimento Direto seja 

mais resistente que o Investimento em Carteira em relação às crises financeiras, às crises 

políticas e às conjunturas de curto prazo. Porém, como já mencionado ele possuiu grau de 

flutuação que pode ser melhor observado no gráfico abaixo.  

 

GRÁFICO 1: Ingresso de IDE anual no Brasil, de 1995 - 2015, US$ milhões. 

 

FONTE: Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada - IPEADATA, 2016. 
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 Krugman e Obstfeld (2005) abrangem em sua definição o Investimento Direto 

Estrangeiro como fluxos internacionais de capital pelos quais uma empresa de determinado 

país cria ou expande uma filial em outro. Ainda para estes autores, o IDE é parte importante 

do movimento de capital internacional e envolve não somente a transferência de recursos, mas 

a participação ativa ou absoluta da empresa receptora.  

 

2.1.1 IDE no Brasil 

 

O pós segunda guerra mundial marca no Brasil o real desenvolvimento da atividade 

industrial. Associado ao modelo de substituição de importações (ao longo das décadas de 

1950 a 1970 na indústria de bens duráveis, intermediários e de capital) que o investimento 

direto ingressou na economia brasileira (LACERDA, OLIVEIRA, 2009). A partir deste 

momento, o Brasil vigorou como um dos grandes receptores de investimentos da América 

Latina até que, com a crise da dívida externa – década de 1980 – foi praticamente excluído 

dos destinos de capital internacional. 

 A década de 1990, como destaca Lima Jr (2005), foi marcada pela consolidação do 

cenário de estabilização econômica e monetária do Brasil e pela consolidação das reformas 

estruturais implementadas, “[...] tais como a abertura comercial e financeira, a 

desregulamentação, a internacionalização da estrutura produtiva, a disciplina fiscal e o 

processo de privatização.” (LIMA Jr. p 01, 2005). É neste contexto de estabilidade que o 

Brasil volta a despontar como um dos principais países receptores de IDE. 

 Na visão de Alves e Lima Jr. (2009), como resultantes para o crescente fluxo de 

investimento para o Brasil se destacam a profunda liberalização comercial e financeira, a 

abertura das operações na bolsa e de alguns mercados de renda, a eliminação ou redução de 

tributos sobre as operações financeiras – com isto, não somente é garantida a livre circulação 

do capital, como também são criadas condições para a multiplicação deste capital – e, 

principalmente, o processo de privatização ou saída do setor público do setor produtivo.  

 Com o intuito de esclarecer o IDE, o Banco Central começa em 1996 – ano base 1995 

– a realizar o Censo do Capital Estrangeiro no Brasil. Franco (1998) elucida que o objetivo do 

Censo é medir, através de um balanço consolidado, a parcela do capital das empresas em 

plena atividade no Brasil que pertence a donos não domiciliados no país. Observa-se que está 
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registrado no Censo somente o IDE que entrou no país para "participação no capital". Foi 

excluído, primando pela transparência, os empréstimos intercompanhia. O Censo é realizado 

em período de cada 5 anos sendo a última publicação o ano de 2014. 

 

TABELA 1: Censo do capital estrangeiro.    
    

 
Discriminação 1995 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 

Investimento direto no País (IDP)   ...   ...    670 042   689 427   729 433   698 776   674 361  

Participação no capital (PC) 
 41 

696  

 103 

015  

 162 

807  
 587 209   589 592   614 439   567 290   531 445  

Empréstimo intercompanhia   ...   ...    82 834   99 836   114 995   131 486   142 916  

TOTAL 41696 103015 162807 1340085 1378855 1458867 1397552 1348722 

Memo:                 

Quantidade de declarantes  6 322   11 404   17 605   16 844   3 210   2 398   2 099   1 948  

Nº de empresas de IDP  ...   ...   ...    13 858  ...   ...   ...   ...   

Estoque (IDP - PC)/PIB  6,1%  17,1%  17,7%  25,2%  25,3%  26,6%  25,8%  25,6%  

FONTE: Banco Central do Brasil, 2016 (elaboração própria) 
  

    

 Como é possível observar na tabela, o estoque de capital estrangeiro atuante no país 

tem crescido gradativamente, assim como a quantidade de declarantes. Lima Jr. (2005) 

enfatiza que este incremento se deu graças à estabilidade e à manutenção das políticas 

macroeconômicas sólidas iniciadas na década de 1990 que resultaram em maior controle da 

inflação, queda da participação da dívida pública no produto e perspectivas futuras de 

crescimento da economia. Tais medidas foram responsáveis para que as agências de 

classificação pudessem elevar ordenadamente a qualidade da nota de risco do Brasil até o 

Investment Grade, despontando ainda mais atenção de investidores.  

 

 

2.2 RISCO PAÍS (RATING SOBERANO) 
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O rating soberano é uma classificação de risco país que visa ofertar ao investidor uma 

leitura panorâmica da saúde econômica e política de diversas nações. As agências monitoram 

o desempenho das soberanias principalmente quanto a sua capacidade de honrar com os 

compromissos econômico-financeiros e políticos contraídos. Em outras palavras, as agências 

qualificam o risco de inadimplência ou adimplência futura. “[...] O risco-Brasil é um conceito 

que busca expressar de forma objetiva o risco de crédito a que investidores estrangeiros 

estão submetidos quando investem no País.” (BANCO CENTRAL DO BRASIL, 2015, p. 3).  

 

Definimos “risco-país” como a ampla gama de riscos econômicos, institucionais, 

do mercado financeiro e legais que derivam da atividade de fazer negócios com um 

país ou em um país específico e podem afetar a qualidade de crédito de uma 

entidade não soberana. O risco de crédito para cada entidade e transação avaliada 

é influenciada em graus variados por esses tipos de risco específico ao país. 

(STANDARD & POOR’S, 2013, p. 2) 

  

 O rating soberano é construído através de análises qualitativas e quantitativas da 

conjuntura econômica, política e social, levando em consideração as expectativas destas 

variáveis para o futuro.  

 

O rating é nota ou classificação de risco atribuída a país emissor de dívida de 

acordo com a avaliação, por instituição especializada na análise de crédito, sobre a 

capacidade e a disposição para que esse país honre, pontual e integralmente, o 

serviço de sua dívida. O rating é instrumento relevante para o mercado, uma vez 

que fornece aos potenciais credores opinião independente a respeito do risco de 

crédito da dívida do país analisado. Com a globalização, o rating se apresenta 

como linguagem universal que aborda o grau de risco de qualquer título de dívida. 

BANCO CENTRAL do BRASIL, 2015, p. 9). 

 

Embora cada agência tenha sua metodologia, Frascaroli (2006) ressalta – em seu 

trabalho de classificação de Rating, usando redes neurais  que são quatro as variáveis 

macroeconômicas que estão diretamente conectadas a estas classificações atribuídas aos 

países. “[...] São elas: nível de reservas totais como percentual do produto, dívida externa 

total como percentual das exportações de bens e serviços, balança externa de bens e serviços 
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como percentual do produto e taxa de crescimento do produto per capita. (FRASCAROLI, 

2006, p. 23). 

 Conforme o Banco Central do Brasil (2015), e os demais estudos utilizados para este 

trabalho, são três as principais agências internacionais de rating: a Standard & Poor’s, a Fitch 

Ratings e a Moody’s. A tabela abaixo mostra a escala de classificação de risco ordenadas de 

cima para baixo – melhor para pior.  

 

TABELA 2: Escala de classificação das 3 principais 
agências de rating. 

Standard 
& Poor’s 

Fitch 
Ratings Moody’s 

  
AAA AAA Aaa 

IN
V

E
ST

M
E

N
T

 G
R

A
D

E
 AA+ AA+ Aa1 

AA AA Aa2 
AA- AA- Aa3 
A+ A+ A1 
A A A2 
A- A- A3 
BBB+ BBB+ Baa1 
BBB BBB Baa2 
BBB- BBB- Baa3 
BB+ BB+ Ba1 

SP
E

C
U

L
A

T
IV

E
 G

R
A

D
E

 BB BB Ba2 
BB- BB- Ba3 
B+ B+ B1 
B B B2 
B- B- B3 
CCC+ CCC Caa1 
CCC CC Caa2 
CCC- C Caa3 
CC DDD Ca 
SD DD C 
D D   
FONTE: Banco Central do Brasil, 2016 (Elaboração 
própria). 

 

Segundo a Fitch Ratings (2015), os ratings C e abaixo indicam situações de possível 

descontinuidade ou interrupção de pagamentos, ou seja, de inadimplência iminente. É 

importante ressaltar que o rating internacional possui duas notas separadas de classificação de 

risco, uma em moeda local e a outra em moeda estrangeira.  
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Ratings em moeda local medem a probabilidade de pagamento na moeda do país e 

na jurisdição em questão. Excluem o efeito do risco-país e o risco de transferência, 

não refletindo a possibilidade de os investidores virem a ter dificuldades para 

repatriar o recebimento de principal e juros, em decorrência, por exemplo, de crise 

cambial do país em que o emissor está sediado.  (BANCO CENTRAL DO 

BRASIL, 2015, p. 11) 

  

 Outro ponto importante destacado por Frascaroli (2006) é que o rating não deve ser 

considerado uma indicação de investimento, mas uma síntese clara e bem estruturada de 

informações. 

 

Os ratings de crédito da Fitch constituem uma opinião quanto às condições 

relativas de um emissor em honrar seus compromissos financeiros, tais como 

pagamento de juros, pagamentos de dividendos sobre ações preferenciais não 

cumulativas, pagamento de principal, sinistros de seguros ou obrigações com 

contrapartes. Os ratings de crédito são utilizados por investidores como indicação 

da probabilidade de receberem o seu capital devido, segundo os termos acordados 

na ocasião da realização do investimento. Os ratings de crédito da agência são 

aplicáveis a uma gama global de emissores e emissões, incluindo países, estados, 

municípios, instituições financeiras, seguradoras, empresas, outras entidades de 

finanças públicas e suas obrigações, assim como operações estruturadas lastreadas 

por recebíveis ou outros ativos financeiros. (FITCHRATINGS, 2015, p. 2). 

 

2.2.1 Risco Brasil (Rating Brasil) 

 

Em 16 de maio de 2007 a Standard & Poor’s elevou a classificação do Brasil – moeda 

local – para o grau de investimento de BB+ para BBB, mas foi somente em 30 de abril de 

2008 que esta mesma agência aumentou o rating soberano do país em moeda estrangeira de 

BB+ para BBB-, ou seja, para investment grade. Esta tendência foi seguida rapidamente pela 

agência Fitch Rating que em 29 de maio de 2008 elevou a classificação brasileira, tanto em 

moeda local quanto estrangeira, de BB+ para BBB-. Já a Moody’s, somente retirou a 

classificação de grau especulativo e elevou as classificações para grau de investimento, 

novamente, tanto em moeda local quanto estrangeira, de Ba1 para Baa3, em 22 de setembro 

de 2009, conforme é possível observar na tabela 3 a seguir. 
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TABELA 3: Histórico da classificação moeda loca e estrangeira, não comentado. 

Data 

Standard & Poor's Fitch Moody's 

Moeda 
Estrangeira 

Moeda 
Local 

Moeda 
Estrangeira 

Moeda 
Local 

Moeda 
Estrangeira 

Moeda 
Local 

24/02/16         Ba2 Ba2 
17/02/16 BB BB         
16/12/15     BB+ BB+     
15/10/15     BBB- BBB-     
09/09/15 BB+ BBB-         
11/08/15         Baa3 Baa2 
27/07/15 BBB- BBB+         
09/04/15     BBB BBB     
09/09/14         Baa2   
21/03/14 BBB- BBB+         
06/06/13 BBB A-         
18/12/12 BBB A-         
21/11/12         Baa2 Baa2 
26/06/12     BBB BBB     
17/11/11 BBB A-         
25/08/11   BBB+         
24/06/11         Baa2 Baa2 
23/05/11 BBB-           
04/04/11     BBB BBB     
28/06/10     BBB- BBB-     
22/09/09         Baa3 Baa3 
06/07/09         Ba1 Ba1 
12/05/09     BBB- BBB-     
10/11/08     BBB- BBB-     
29/05/08     BBB- BBB-     
30/04/08 BBB- BBB+         
01/08/07         Ba1 Ba1 
16/05/07 BB+ BBB         
10/05/07     BB+ BB+     
24/05/07         Ba2 Ba2 
05/02/07     BB BB     
22/11/06 BB BB+         
31/08/06         Ba2 Ba2 
01/08/06         Ba3 Ba3 
28/06/06     BB BB     
28/02/06 BB BB+         
14/12/05     BB- BB-     
08/11/05 BB- BB         
12/10/05         Ba3   
11/10/05     BB- BB-     
11/07/05     BB- BB-     
12/01/05         B1 Ba3 
28/09/04     BB- BB-     
17/09/04 BB-           
09/09/04         B1 Ba3 
11/12/03 B+           
06/11/03     B+ B+     
03/06/03     B B     
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29/04/03 B+ BB         
10/03/03     B B     
21/10/02     B B     
12/08/02         B2 B2 
01/08/02     B+ B+     
02/07/02 B+ BB         
04/06/02     B+ B+     
20/06/02         B1 B1 
28/02/02     BB- B+     
27/02/02         B1 B1 
09/08/01 BB- BB+         
17/07/01     BB- B+     
08/05/01     BB- B+     
03/01/01 BB- BB+         
16/10/00         B1 B1 
21/09/00     BB- B+     
17/08/00         B2 B3 
29/05/00     BB- B+     
29/02/00 B+ BB         
16/02/00     B+ B+     
16/12/99           B3 
10/11/99 B+ BB-         
26/01/99     B B     
14/01/99 B+ BB-         
10/09/98 BB- BB+         
03/09/98         B2 Caa1 
19/06/98           B2 
03/12/97     B+ BB-     
02/04/97 BB- BB+         
07/03/97         B1   
19/06/96   BB         
20/12/95 B+           
26/10/95     B+       
18/06/95 B+           
01/12/94     B+       
30/11/94 B       B1   
05/10/94         B2   
31/03/89         B2   
18/11/86         Ba1   

FONTE: Tesouro Nacional, 2016 (Elaboração própria). 
   

É possível observar na tabela 3 que a classificação brasileira vem recebendo reduções. 

Em 21 de março de 2014 a Standard & Poor’s rebaixou a notas de BBB para BBB- – moeda 

estrangeira – e A- para BBB+ – moeda local. E apesar da redução ter na época revisão de 

perspectiva estável, em 2015 as notas em moeda estrangeira foram rebaixadas para o grau 

especulativo. Em seguida, a Fitch Ratings rebaixou, em 16 de dezembro de 2015, suas notas 

classificatórias de BBB- para BB+, tanto de moeda local quanto estrangeira. A Moody’s só 

reviu a classificação em 2016, mas também como revisão para baixo de Baa3 e Baa2 para 

Ba2, moeda estrangeira e local respectivamente.  
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Observando esta movimentação dos ratings e do IDE, apresentada no capítulo 2, 

apresentaremos a metodologia estatística aplicada para correlacionar o IDE com os ratings, e, 

em seguida, mensurar o impacto desta classificação para a atração de investimentos 

estrangeiros e de recursos monetários para o portfólio de projeto das empresas atuantes no 

território nacional. 
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3 METODOLOGIA EMPREGADA 

 

 

Auxiliados pelo instrumental estatístico buscaremos identificar a relação entre o 

Rating Soberano em moeda estrangeira e o investimento direto estrangeiro. Será utilizado o 

rating soberano em moeda estrangeira, pois: 

 

O rating Internacional em Moeda Local mede a probabilidade de pagamento na 
moeda da jurisdição em que o emissor está domiciliado e, desta forma, não leva em 
consideração a possibilidade de não vir a ser possível converter moeda local para 
moeda estrangeira, ou de efetuar transferências entre jurisdições soberanas (risco 
de transferência e conversibilidade (T&C). (FITCHRATING, 2015, p. 1). 

 

O rating internacional em moeda estrangeira leva em consideração o risco de 

transferência e conversibilidade da moeda, ou seja, a interação entre soberanias. Desta forma, 

buscaremos identificar o quanto o rating é importante na tomada de decisão do investidor – 

baseando na hipótese de que uma melhora ou piora na classificação do Rating Soberano em 

Moeda Estrangeira resulta em acréscimo ou decréscimo do IDE que ingressa na economia do 

país. Sendo assim, tem influência direta na tomada de decisão das empresas quanto ao seus 

portfólio de projetos, sua estratégia de ascensão, manutenção ou saída do mercado.  

 

 

3.1 TRATAMENTO DOS DADOS 

 

 

O saldo anual de ingresso de investimento direto estrangeiro, variável dependente do 

modelo econométrico, foi coletado no site no Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. 

 

TABELA 4: Ingresso de IDE anual no Brasil, de 1995 - 2015, US$ 
milhões. 

Ano Ingresso IDE 
1995 6.348,0780 
1996 12.033,6650 
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1997 22.081,0803 
1998 34.982,1609 
1999 36.289,4500 
2000 40.228,2780 
2001 30.781,5786 
2002 26.458,5050 
2003 19.208,4091 
2004 25.812,2448 
2005 30.208,4128 
2006 32.184,4754 
2007 58.387,1878 
2008 76.109,6698 
2009 58.213,5738 
2010 118.234,6308 
2011 136.511,4818 
2012 107.299,2595 
2013 95.094,7654 
2014 130.625,3115 
2015 123.574,6239 

FONTE: Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada - IPEADATA, 
2016. 

 

O rating soberano em moeda estrangeira, variável independendo do modelo 

econométrico, foi coletado do Tesouro Nacional do Brasil e convertidos para escala numérica 

conforme proposto por Freitas (2011). Entretanto, para que o comportamento dos dados se 

apresente diretamente proporcional, fez-se a inversão dos valores concedendo o valor 22 para 

a maior nota e 1 para a menor conforme  os dados apresentados na tabela 5. Desta forma a 

apresentação estatística é mais intuitiva, pois quanto maior valor de IDE, maior a nota 

classificatória de crédito. 

 

TABELA 5: Escala numérica do Rating Soberano das 3 grandes agências. 
 

  

Standard 
& Poor’s 

Fitch 
Ratings Moody’s Interpretação Escala 

numérica 

IN
V

E
ST

M
E

N
T

 G
R

A
D

E
 AAA AAA Aaa Altíssima qualidade creditícia 22 

AA+ AA+ Aa1 
Alta qualidade creditícia 

21 
AA AA Aa2 20 
AA- AA- Aa3 19 
A+ A+ A1 

Grau médio-alto com baixo 
risco de crédito 

18 
A A A2 17 
A- A- A3 16 
BBB+ BBB+ Baa1 

Risco de crédio moderado 
15 

BBB BBB Baa2 14 
BBB- BBB- Baa3 13 

SP
E

C
U

L
A

T
IV

E
 

G
R

A
D

E
   

   
 

BB+ BB+ Ba1 Possui elementos 
especulativos e sujeitos à 
substancial risco de crédito 

12 
BB BB Ba2 11 
BB- BB- Ba3 10 
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B+ B+ B1 
Especulativo e possui alto 
risco de crédito 

9 
B B B2 8 
B- B- B3 7 
CCC+ CCC Caa1 

Condições ruins de crédito e 
sujeito a elevado risco de 
crédito 

6 
CCC CC Caa2 5 
CCC- C Caa3 4 
CC DDD Ca 3 
SD DD C Condições próximas ao 

default ou em default 
2 

D D   1 
FONTE: Banco Central do Brasil, 2016 e FREITAS 2011 (elaboração própria). 

 

Tendo a escala apresentada na tabela acima, e com auxílio do software EXCEL, a 

tabela 3 foi convertida para valores numéricos gerando a tabela 6. 

 

TABELA 6: Histórico da classificação em moeda estrangeira e escalonada 
numericamente. 

Data 
Standard & 

Poor's Fitch Moody's 

24/02/16         Ba2 11 
17/02/16 BB 11         
16/12/15     BB+ 12     
15/10/15     BBB- 13     
09/09/15 BB+ 12         
11/08/15         Baa3 13 
27/07/15 BBB- 13         
09/04/15     BBB 14     
09/09/14         Baa2 14 
21/03/14 BBB- 13         
06/06/13 BBB 14         
18/12/12 BBB 14         
21/11/12         Baa2 14 
26/06/12     BBB 14     
17/11/11 BBB 14         
25/08/11             
24/06/11         Baa2 14 
23/05/11 BBB- 13         
04/04/11     BBB 14     
28/06/10     BBB- 13     
22/09/09         Baa3 13 
06/07/09         Ba1 12 
12/05/09     BBB- 13     
10/11/08     BBB- 13     
29/05/08     BBB- 13     
30/04/08 BBB- 13         
01/08/07         Ba1 12 
16/05/07 BB+ 12         
10/05/07     BB+ 12     
24/05/07         Ba2 11 
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05/02/07     BB 11     
22/11/06 BB 11         
31/08/06         Ba2 11 
01/08/06         Ba3 10 
28/06/06     BB 11     
28/02/06 BB 11         
14/12/05     BB- 10     
08/11/05 BB- 10         
12/10/05         Ba3 10 
11/10/05     BB- 10     
11/07/05     BB- 10     
12/01/05         B1 9 
28/09/04     BB- 10     
17/09/04 BB- 10         
09/09/04         B1 9 
11/12/03 B+ 9         
06/11/03     B+ 9     
03/06/03     B 8     
29/04/03 B+ 9         
10/03/03     B 8     
21/10/02     B 8     
12/08/02         B2 8 
01/08/02     B+ 9     
02/07/02 B+ 9         
04/06/02     B+ 9     
20/06/02         B1 9 
28/02/02     BB- 10     
27/02/02         B1 9 
09/08/01 BB- 10         
17/07/01     BB- 10     
08/05/01     BB- 10     
03/01/01 BB- 10         
16/10/00         B1 9 
21/09/00     BB- 10     
17/08/00         B2 8 
29/05/00     BB- 10     
29/02/00 B+ 9         
16/02/00     B+ 9     
16/12/99             
10/11/99 B+ 9         
26/01/99     B 8     
14/01/99 B+ 9         
10/09/98 BB- 10         
03/09/98         B2 8 
19/06/98             
03/12/97     B+ 9     
02/04/97 BB- 10         
07/03/97         B1 9 
19/06/96             
20/12/95 B+ 9         
26/10/95     B+ 9     



28 

18/06/95 B+ 9         
01/12/94     B+ 9     
30/11/94 B 8     B1 9 
05/10/94         B2 8 
31/03/89         B2 8 
18/11/86         Ba1 12 

FONTE: Tesouro Nacional, 2016 (elaboração própria).    

Logo em seguida, as notas foram anualizadas de duas formas. Primeiro, foi realizado a 

média anual das notas por agência e a média das três agências juntas. Para os períodos nos 

quais as agências não alteraram as notas, foi utilizada a última nota do ano anterior, por saber-

se que, quando o rating não é alterado, está em vigor a última nota classificatória. Segundo, 

foi utilizada a última nota do ano, ou vigente no período, e a média das três últimas notas. 

Desta forma foi construída a tabela abaixo, que será a utilizada para os testes estatísticos 

dentro do intervalo temporal estabelecido para o trabalho.  

 

TABELA 7: Rating  anualizado, media anual e última nota vigente no período. 
    Média anual ou última nota do ano anterior Última nota do ano ou do ano anterior 

Ano S&P Fitsh Moody's As três S&P Fitsh's Moody's As três 
1995 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 
1996 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 
1997 10,0 9,0 9,0 9,3 10,0 9,0 9,0 9,3 
1998 10,0 9,0 8,0 9,0 10,0 9,0 8,0 9,0 
1999 9,0 8,0 8,0 8,7 9,0 8,0 8,0 8,3 
2000 9,0 9,7 8,5 9,2 9,0 10,0 9,0 9,3 
2001 10,0 10,0 9,0 10,0 10,0 10,0 9,0 9,7 
2002 10,0 10,0 9,0 8,9 9,0 8,0 8,0 8,3 
2003 9,0 8,3 8,0 8,6 9,0 9,0 8,0 8,7 
2004 10,0 10,0 9,0 9,7 10,0 10,0 9,0 9,7 
2005 10,0 10,0 9,5 9,8 10,0 10,0 10,0 10,0 
2006 11,0 11,0 10,5 10,8 11,0 11,0 11,0 11,0 
2007 12,0 11,5 11,5 11,6 12,0 12,0 12,0 12,0 
2008 13,0 13,0 11,5 13,0 13,0 13,0 12,0 12,7 
2009 13,0 13,0 12,5 12,7 13,0 13,0 13,0 13,0 
2010 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 
2011 13,5 14,0 14,0 13,8 14,0 14,0 14,0 14,0 
2012 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 
2013 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 
2014 13,0 14,0 14,0 13,5 13,0 14,0 14,0 13,7 
2015 11,0 12,0 11,0 12,8 12,0 12,0 13,0 12,3 

FONTE: Tesouro Nacional, 2016 (elaboração própria).     
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3.2 ESTATÍSTICAS PRELIMINARES 

 

 

Os primeiros cálculos realizados foram determinantes para se obter uma ideia do 

comportamento linear das variáveis analisando os conjuntos de dados de IDE para cada 

agência separadamente. Para isso foi calculado o coeficiente de correlação de Pearson “ρ” , 

que mede o comportamento conjunto das variáveis (CALDEIRA, et al. 2008) e o coeficiente 

de determinação “R2”, que indica o quanto o modelo consegue explicar os valores observados. 

Também foi traçado a equação da reta apresentando a função linear dos parâmetros 

(intercepto da reta e coeficiente angular). Os gráficos seguem nos anexos 3 a 10. 

 

TABELA 8: Correlação, R2, equação da reta. 

  Média ano 
  Correlação R2 Equação 

S&P 0,8213 0,6745 y=19175x-154171 
Fitch 0,8733 0,7626 y=17900x-139194 

Moody's 0,8643 0,7470 y=16649x-117879 
As 3 0,9030 0,8136 y=18814x-x-148188 

 
Última nota ano 

  Correlação R2 Equação 
S&P 0,8662 0,7503 y=19290x-155901 
Fitch 0,8670 0,7517 y=17294x-132112 

Moody's 0,8869 0,7866 y=16193-116144 
As 3 0,8832 0,7801 y=17872x-137612 

FONTE: Saída EXCEL (elaboração própria). 
 

Os resultados preliminares indicam forte correlação em todos os cenários analisados, 

sendo que a média anual ou última nota do ano anterior para as três agências, apresentou o 

melhor resultado – correlação positiva de 0,9030, sendo que o intervalo de variação de 

Pearson é -1 ≤ ρ ≤ 1, indicando que quanto melhor a qualidade do ajuste, mais próximo de -1 

ou 1. (CALDEIRA, et al., 2008, p. 17). Da mesma forma todos os coeficientes de 

determinação – que variam de 0 a 1 – apresentaram bons ajustes. E observável, com o R2, que 

as variáveis conseguem explicar de 67,45% a 81,36% dos valores analisados. Da mesma 

forma que no calculo da correlação, a média anual ou última nota do ano anterior para as três 

agências apresentou a melhor explicação para a reta.  
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GRÁFICO 2: Reta linear - Ingresso de IDE e Rating (média anual das 3 agências). 

 

FONTE: IPEADATA e Tesouro Nacional, 2016 (elaboração própria). 

 

 

3.3 PROCEDIMENTOS ECONOMETRICOS 

 

 

O modelo estimado utilizará os dados em séries temporais – intervalos anuais variando 

de 1995 a 2015 – seguindo o método dos mínimos quadrados ordinários (MQO) e utilizando 

os softwares EXCEL com os pacotes/softwares Action Stat e XLSTAT. O objetivo da análise 

de regressão é estudar a dependência da variável ingresso de entrada de investimento direto 

estrangeiro (idef) em função da variável rating soberano em moeda estrangeira das três 

agências em conjunto, analisando a média anual ou última nota do ano anterior – (rat3). “[...] 

Ou seja, a reposta média de Y varia com X.” (GUJARATI, 2011, p. 61). Para tanto será 

construída a equação de regressão do tipo: 

 y = α + ßx + ε 

Onde: 

y = variável dependente 

α = intercepto  

y = 18814x - 148188 
R² = 0,8154 
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ß = coeficiente angular  

x = variável independente 

ε = termo de erro aleatório 

Ficando então, a equação, assim representada: 

idef = α + ß*rat3 + ε 

É importante salientar que, para validar o modelo, algumas condições precisão ser 

atendidas. Uma destas condições requer que o valor médio do erro aleatório, condicionado a 

X, seja zero, para que X seja não estocástico.  Apesar de os valores da variável X serem fixos, 

eles foram arbitrariamente dados pelas agências durante o tempo, sofrendo transformações – 

alteração de letras para número e média. Os testes mostram que o valor médio ou esperado do 

termo do erro aleatório (ε) tem como resultado zero, desta forma, são não estocásticos, ou 

seja, não há auto-correlação entre os termos de erro (anexo 11). Outra condição necessária é 

que a variância do termo do erro seja constante e independente do valor de X, ou seja, 

homocedástico, e, para isto, foram realizados os teste Breusch-Pagan, cujos resultados estão 

apresentados na tabela 9.   

 

TABELA 09: Breusch-Pagan. 
 Nível de significância: 

1% e 5% 
p-Valor Estatística 

0,085879165 2,949969753 

FONTE: Saída de software Action Stat. 
  

Dentro do intervalo de 95% e 99% de confiança, a hipótese de homocedasticidade é 

aceita, pois o p-value – 0,086 – é maior que os níveis de significância 0,01 e 0,05. Os 

resultados dos testes estão apresentados nos anexos 14 e 15. É importante, também, testar a 

estacionariedade das variáveis, a fim de avaliar se a variável segue um processo estocástico. 

Para isso, faz-se necessário o teste Dikey-Fuller Aumentado (raiz unitária) mostrado na tabela 

abaixo. Como já esperado, todas as variáveis analisadas apresentam comportamento crescente 

no tempo e, com nível de significância de 95 e 99%, a série mostra-se não estacionária, pois o 

p-value – 0,791 – é maior que o nível de significância  0,01 e 0,05 (anexos 12 e 13). 

 

TABELA 10: Dickey-Fuller Aumentado. 
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p-valor Estatística Valor 

crítico 
Nível de significância 1% 0,791 -1,33 0,399 
Nível de significância 5% 0,791 -1,33 -0,419 
FONTE: Saída de software XLSTAT 

   

Testes preliminares apontaram heterocedasticidade a 10% de significância e, por esse 

motivo, a regressão foi realizada no intervalo de confiança de 95% e 99%. Para o nível de 

significância de 1% e 5% foram elaboradas as hipóteses nula – H0 – e alternativa – H1. 

H0: O modelo não é adequado. 

H1: O modelo é adequado.   

Rejeitaremos a hipótese nula se o p-valor for maior que os níveis de significância 

escolhidos. Assim, utilizando o EXCEL com os softwares/pacotes Action Stat e XLSTAT, 

foram geradas as regressões com 1% e 5% de significância, cujos dados estão na tabela 11. 

 

TABELA 11: Regressão Linear. 
    

Variável Coeficiente Desvio Padrão p-valor Soma de 
Quadrados 

Quadrados 
Médio Estat-t 

Intercepto -148187,9763 22893,96188 3,34E-06 29847072603 29847072603 -6,473 
rat3 18813,59585 2053,666063 2,12E-08 355645873,3 355645873,3 9,161 

FONTE: Saída de software Action Stat.      

A coluna coeficiente determina a linha de interseção que nos dá a equação de 

regressão, anteriormente apresentada na tabela 8 e representada no gráfico 2. 

idef = -141817,9763 + 18813,59585rat3 

Na coluna p-valor observamos que os critérios adotados autenticam a significância 

estatística da relação linear, haja vista que o p-valor do ßrat3 observado é menor que os níveis 

de significância. 2,12E-08 < 0,05 e 2,12E-08 < 0,01. Desta forma, rejeitamos H0. 

Também podemos provar que a relação linear é estatisticamente significante 

observando a coluna Esta-t, em que se onde encontram a estatística t calculada utilizada para 

validar o coeficiente ß = 18813,59585. Nesse caso, como t-estatístico – 9,161 – é maior que 

os t-críticos ou t-tabelados  (tabela de distribuição t de Student) que são 2,093, para 5% e 

2,845, para 1%, com 19 graus de liberdade, novamente temos argumentos para aceitar a 
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Hipótese alternativa. Na tabela abaixo estão apresentados os intervalos de confiança dos 

parâmetros que tem a importância de dar limite superior e inferior para a regressão. 

 

TABELA 12: Intervalo de confiança dos 
parâmetros. 

95% Inferior Superior 
Intercepto -196105,589 -100270,363 
rat3 14515,223 23111,968 

99% Inferior Superior 
Intercepto -213686,104 -82689,849 
rat3 12938,192 24689 

FONTE: Saída de software XLSTAT 
 

O valor do α estimado é -141817,9763, que, como se pode observar , está dentro dos 

intervalos inferiores e superiores do parâmetros. Da mesma forma, o ß estimado 18813,59585  

também se encontra dentro dos limites. Observa-se também um R2 de 0,816 e R2 Ajustado de 

0,806, indicando uma boa relação linear entre as variáveis independente e dependente.  
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4 CONCLUSÃO 

 

 

Partindo da premissa de que o objetivo predominante das empresas de fins lucrativos é 

alavancar suas receitas, elas elaboram e implementam portfólios que ensejam, em suma, a 

redução de custos, inserção em novos mercados, introdução de novos produtos ou aumentar o 

alcance de sua produção e ou serviço. Para isso, o gestor de portfólio necessita 

constantemente de indicadores precisos e confiáveis para sua tomada de decisão. Nesse 

trabalho propõe-se que os ratings são um possível indicador as boas práticas de gestão de 

portfólio. Um dos motivos é que, analisando o rating soberano e munido de certo 

conhecimento macroeconômico, o gestor tem como estimar o efeito de um evento como um 

downgrade do rating Brasil, ou seja, um aumento do risco de crédito, que tende a resultar em 

aumento da taxa básica de juros. Isso por que os gestores da economia convergiriam a elevar 

o spread pago pelos papéis e títulos emitidos pelo governo e, como consequência do 

crescimento dos juros, estima-se queda nos investimentos e consumo.  

O modelo econométrico adotado, utilizando os dados de Rating Soberano em moeda 

estrangeira e o investimento direto estrangeiro entre os anos de 1995 e 2015, mostrou-se bem 

ajustado nos níveis de significância de 1% e 5%, indicando forte correlação entre as variáveis 

e uma significante relação linear. Com o nível de significância de 10% o modelo apresentou 

indícios de heterocedasticidade, o que exigirá mais testes, como por exemplo uma 

transformação das variáveis – diferença primeira – ou também a inserção de mais variáveis 

ß’s na equação. Essas análises não estão contempladas no escopo proposto para este trabalho. 

Todavia, acredita-se, com base nos resultados obtidos das estatísticas que o rating tem 

eficácia positiva na análise macroeconômica e sua observação seria de grande valia nas boas 

práticas da gestão de portfólio e projetos. Ao extrapolar o modelo para as empresas, o gestor 

passa a ter nos ratings da empresa um indicador de como ela está avaliada. Tem, então,  com 

isso, boa ferramenta para, no ato de montar seu portfólio, estimar com certo grau de 

credibilidade se sua empresa estará apta para receber recursos e, dentro de um intervalo de 

confiança, estimar o montante médio de recurso de que poderá dispor para otimizar os 

esforços de alcançar os objetivos estratégicos da empresa. 
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6 ANEXOS 



ANEXO 1 – Ingresso IDE 
 

 



Histórico da Classificação para a Dívida de Longo Prazo

Moeda 

Estrangeira
Moeda Local

Moeda 

Estrangeira
Moeda Local

Moeda 

Estrangeira
Moeda Local

24-fev-16 Ba2 Ba2
Redução da Nota com revisão da perspectiva para 

negativa

17-fev-16 BB BB Redução da Nota

16-dez-15 BB+ BB+ Redução da Nota

15-out-15 BBB- BBB- Redução da Nota 

9-set-15 BB+ BBB-
Redução da Nota com revisão da perspectiva para 

negativa

11-ago-15 Baa3 Baa2
Redução da Nota com revisão da perspectiva para 

estável

27-jul-15 BBB- BBB+ Revisão da perspectiva para negativa

9-abr-15 BBB BBB Revisão da perspectiva para negativa

9-set-14 Baa2 Revisão da perspectiva para negativa

21-mar-14 BBB- BBB+
Redução da Nota com revisão da perspectiva para 

estável

6-jun-13 BBB A- Revisão da perspectiva para negativa

18-dez-12 BBB A- Confirmação da nota

21-nov-12 Baa2 Baa2 Confirmação da nota

26-jul-12 BBB BBB Confirmação da nota

17-nov-11 BBB A- Elevação da nota, com perspectiva estável

25-ago-11 BBB+ Revisão da perspectiva para positiva

24-jun-11 Baa2 Baa2 Elevação da nota, com perspectiva positiva

23-mai-11 BBB- Revisão da perspectiva para positiva

4-abr-11 BBB BBB Elevação da nota, com perspectiva estável

28-jun-10 BBB- BBB- Revisão da perspectiva para positiva

22-set-09 Baa3 Baa3 Elevação da nota, com perspectiva positiva

6-jul-09 Ba1 Ba1 Nota sob revisão

12-mai-09 BBB- BBB- Confirmação da nota

10-nov-08 BBB- BBB- Confirmação da nota

29-mai-08 BBB- BBB- Elevação da nota, com perspectiva estável

30-abr-08 BBB- BBB+ Elevação da nota, com perspectiva estável

1-ago-07 Ba1 Ba1 Elevação da nota, com perspectiva estável

16-mai-07 BB+ BBB Elevação da nota, com perspectiva positiva

10-mai-07 BB+ BB+ Elevação da nota, com perspectiva estável

24-mai-07 Ba2 Ba2 Nota sob revisão

5-fev-07 BB BB Revisão da perspectiva para positiva

22-nov-06 BB BB+ Revisão da perspectiva para positiva

31-ago-06 Ba2 Ba2 Elevação da nota, com perspectiva estável

1-ago-06 Ba3 Ba3 Nota sob revisão

28-jun-06 BB BB Elevação da nota, com perspectiva estável

28-fev-06 BB BB+ Elevação da nota, com perspectiva estável

14-dez-05 BB- BB- Nota sob revisão

8-nov-05 BB- BB Revisão da perspectiva para positiva

12-out-05 Ba3 Elevação da nota, com perspectiva positiva

11-out-05 BB- BB- Revisão da perspectiva para positiva

11-jul-05 BB- BB- Confirmação da nota

12-jan-05 B1 Ba3 Revisão da perspectiva para positiva

28-set-04 BB- BB- Elevação da nota, com perspectiva estável

17-set-04 BB- Elevação da nota, com perspectiva estável

9-set-04 B1 Ba3 Elevação da nota, com perspectiva estável

11-Dec-03 B+ Revisão da perspectiva para positiva

6-nov-03 B+ B+ Elevação da nota, com perspectiva estável

3-jun-03 B B Revisão da perspectiva para positiva

29-Apr-03 B+ BB Revisão da perspectiva para estável

10-mar-03 B B Revisão da perspectiva para estável

21-out-02 B B Rebaixamento da nota, com perspectiva negativa

12-ago-02 B2 B2 Rebaixamento da nota, com perspectiva estável

01-Aug-02 B+ B+ Nota sob revisão

2-jul-02 B+ BB Rebaixamento da nota, com perspectiva negativa

20-jun-02 B1 B1 Revisão da perspectiva para negativa

4-jun-02 B+ B1 B1 Revisão da perspectiva para estável

20-jun-02 B+ Rebaixamento da nota, com perspectiva negativa

28-fev-02 BB- B+ Confirmação da nota, com perspectiva negativa

27-fev-02 B1 B1 Revisão da perspectiva para positiva

9-ago-01 BB- BB+ Revisão da perspectiva para negativa

17-jul-01 BB- B+ Revisão da perspectiva para negativa

Standard & Poor's Fitch Moody's

Ação



8-mai-01 BB- B+ Confirmação da nota

3-jan-01 BB- BB+ Elevação da nota, com perspectiva estável

16-out-00 B1 B1 Elevação da nota

21-set-00 BB- B+ Confirmação da nota, com perspectiva estável

17-ago-00 B2 B3 Nota sob revisão

19-mai-00 B+ Confirmação da nota

19-mai-00 BB- Elevação da nota

29-fev-00 B+ Revisão da perspectiva para positiva

29-fev-00 BB Elevação da nota, com perspectiva positiva

22-fev-00 B+ B+ Elevação da nota

16-dez-99 B3 Elevação da nota

10-nov-99 B+ BB- Revisão da perspectiva para estável

26-jan-99 B B Rebaixamento da nota

14-jan-99 B+ BB- Rebaixamento da nota, com perspectiva negativa

10-set-98 BB- BB+ Revisão da perspectiva para negativa

3-set-98 B2 Caa1 Rebaixamento da nota

19-jun-98 B2 Nova avaliação

3-dez-97 BB- Nova avaliação

3-dez-97 B+ Confirmação da nota

2-abr-97 BB- BB+ Elevação da nota, com perspectiva estável

7-mar-97 B1 Confirmação de perspectiva estável

19-jun-96 BB Nova avaliação, com perspectiva positiva

20-dez-95 B+ Revisão da perspectiva para positiva

26-out-95 B+ Confirmação da nota

18-jul-95 B+ Elevação da nota, com perspectiva estável

1-dez-94 B+ Nova avaliação

30-nov-94 B Nova avaliação, com perspectiva positiva

30-nov-94 B1 Elevação da nota

5-out-94 B2 Nota sob revisão

31-mar-89 B2 Rebaixamento da nota

18-nov-86 Ba1 Nova avaliação



ANEXO	  3	  –	  Gráfico	  média	  ano	  das	  3	  agências.

GRÁFICO: Média	  Ano as	  3

FONTE: IPEADATA	  e	  Tesouro	  Nacional,	  2016	  (elaboração	  própria).

y	  =	  18814x	  -‐	  148188	  
R²	  =	  0,8154	  
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ANEXO 4 – Gráfico última nota do ano das 3 agências.

GRÁFICO: Última	  nota	  do	  ano as	  3

FONTE: IPEADATA	  e	  Tesouro	  Nacional,	  2016	  (elaboração	  própria).

y	  =	  17872x	  -‐	  137612	  
R²	  =	  0,78006	  
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ANEXO	  5	  –	  Gráfico	  média	  ano	  Fitch.

GRÁFICO: Média	  Ano Fitch

FONTE: IPEADATA	  e	  Tesouro	  Nacional,	  2016	  (elaboração	  própria).

y	  =	  17900x	  -‐	  139194	  
R²	  =	  0,76261	  
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ANEXO 6 – Gráfico última nota do ano Fitch

GRÁFICO: Última	  nota	  do	  ano Fitch

FONTE: IPEADATA	  e	  Tesouro	  Nacional,	  2016	  (elaboração	  própria).

y	  =	  17294x	  -‐	  132112	  
R²	  =	  0,75174	  
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ANEXO 7 – Gráfico média ano Moody’s.

GRÁFICO: Média	  Ano Moody's

FONTE: IPEADATA	  e	  Tesouro	  Nacional,	  2016	  (elaboração	  própria).

y	  =	  16649x	  -‐	  117879	  
R²	  =	  0,747	  
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ANEXO 8 – Gráfico última do ano Moody’s.

GRÁFICO: Última	  nota	  do	  ano Moody's

FONTE: IPEADATA	  e	  Tesouro	  Nacional,	  2016	  (elaboração	  própria).

y	  =	  16193x	  -‐	  116144	  
R²	  =	  0,78664	  
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ANEXO 9 – Gráfico média ano Standard & Poor’s.

GRÁFICO: Média	  Ano S&P

FONTE: IPEADATA	  e	  Tesouro	  Nacional,	  2016	  (elaboração	  própria).

y	  =	  19175x	  -‐	  154171	  
R²	  =	  0,67445	  
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ANEXO 10  – Gráfico última nota do ano Standard & Poor’s.

GRÁFICO: Última	  nota	  do	  ano S&P

FONTE: IPEADATA	  e	  Tesouro	  Nacional,	  2016	  (elaboração	  própria).

y	  =	  19175x	  -‐	  154171	  
R²	  =	  0,67445	  
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ANEXO 11 – Resíduos (ε)

ano idef - Y rat3	  -‐	  X µx µy x2 xy X2 Y2 Ŷ ε ε2
1995 6.348,0780 9,0	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   -‐1,9663 (51.778,9)	  	  	  	   3,9	  	  	  	  	  	  	  	   101.811,3	  	  	  	  	  	  	  	  	   81,0000 40.298.094,2941 21.134,3864	  	  	  	  	   -‐14.786,3084 218.634.914,7360
1996 12.033,6650 9,0	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   -‐1,9663 (46.093,3)	  	  	  	   3,9	  	  	  	  	  	  	  	   90.631,9	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   81,0000 144.809.093,3322 21.134,3864	  	  	  	  	   -‐9.100,7214 82.823.129,1609
1997 22.081,0803 9,3	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   -‐1,6329 (36.045,9)	  	  	  	   2,7	  	  	  	  	  	  	  	   58.860,7	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   87,1111 487.574.107,6852 27.405,5850	  	  	  	  	   -‐5.324,5047 28.350.349,8874
1998 34.982,1609 9,0	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   -‐1,9663 (23.144,8)	  	  	  	   3,9	  	  	  	  	  	  	  	   45.509,0	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   81,0000 1.223.751.582,3823 21.134,3864	  	  	  	  	   13.847,7746 191.760.860,3350
1999 36.289,4500 8,7	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   -‐2,2996 (21.837,5)	  	  	  	   5,3	  	  	  	  	  	  	  	   50.217,7	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   75,1111 1.316.924.181,3025 14.863,1877	  	  	  	  	   21.426,2623 459.084.714,6105
2000 40.228,2780 9,2	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   -‐1,7996 (17.898,7)	  	  	  	   3,2	  	  	  	  	  	  	  	   32.210,6	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   84,0278 1.618.314.350,8453 24.269,9857	  	  	  	  	   15.958,2923 254.667.094,3172
2001 30.781,5786 10,0	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   -‐0,9663 (27.345,4)	  	  	  	   0,9	  	  	  	  	  	  	  	   26.423,0	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   100,0000 947.505.578,8856 39.947,9822	  	  	  	  	   -‐9.166,4036 84.022.955,7638
2002 26.458,5050 8,9	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   -‐2,0913 (31.668,5)	  	  	  	   4,4	  	  	  	  	  	  	  	   66.227,4	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   78,7656 700.052.487,4045 18.782,6869	  	  	  	  	   7.675,8181 58.918.184,0973
2003 19.208,4091 8,6	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   -‐2,3663 (38.918,6)	  	  	  	   5,6	  	  	  	  	  	  	  	   92.091,9	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   73,9600 368.962.980,8649 13.608,9480	  	  	  	  	   5.599,4611 31.353.964,6803
2004 25.812,2448 9,7	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   -‐1,2996 (32.314,7)	  	  	  	   1,7	  	  	  	  	  	  	  	   41.996,3	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   93,4444 666.271.983,5519 33.676,7836	  	  	  	  	   -‐7.864,5388 61.850.969,7871
2005 30.208,4128 9,8	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   -‐1,1329 (27.918,6)	  	  	  	   1,3	  	  	  	  	  	  	  	   31.630,0	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   96,6944 912.548.202,0521 36.812,3829	  	  	  	  	   -‐6.603,9701 43.612.421,4695
2006 32.184,4754 10,8	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   -‐0,1663 (25.942,5)	  	  	  	   0,0	  	  	  	  	  	  	  	   4.313,5	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   116,6400 1.035.840.457,5397 54.998,8589	  	  	  	  	   -‐22.814,3835 520.496.093,5323
2007 58.387,1878 11,6	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   0,6337 260,2	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   0,4	  	  	  	  	  	  	  	   164,9	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   134,5600 3.409.063.701,4806 70.049,7356	  	  	  	  	   -‐11.662,5478 136.015.020,1286
2008 76.109,6698 13,0	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   2,0337 17.982,7	  	  	  	  	   4,1	  	  	  	  	  	  	  	   36.571,9	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   169,0000 5.792.681.832,2470 96.388,7698	  	  	  	  	   -‐20.279,1000 411.241.896,8674
2009 58.213,5738 12,7	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   1,7004 86,6	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   2,9	  	  	  	  	  	  	  	   147,2	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   160,4444 3.388.820.174,5681 90.117,5712	  	  	  	  	   -‐31.903,9974 1.017.865.047,0220
2010 118.234,6308 13,0	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   2,0337 60.107,6	  	  	  	  	   4,1	  	  	  	  	  	  	  	   122.242,7	  	  	  	  	  	  	  	  	   169,0000 13.979.427.920,8734 96.388,7698	  	  	  	  	   21.845,8610 477.241.644,2376
2011 136.511,4818 13,8	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   2,7837 78.384,5	  	  	  	  	   7,7	  	  	  	  	  	  	  	   218.201,3	  	  	  	  	  	  	  	  	   189,0625 18.635.384.653,2746 110.498,9667	  	  	   26.012,5151 676.650.941,9987
2012 107.299,2595 14,0	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   3,0337 49.172,3	  	  	  	  	   9,2	  	  	  	  	  	  	  	   149.175,4	  	  	  	  	  	  	  	  	   196,0000 11.513.131.084,8984 115.202,3656	  	  	   -‐7.903,1061 62.459.086,7234
2013 95.094,7654 14,0	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   3,0337 36.967,8	  	  	  	  	   9,2	  	  	  	  	  	  	  	   112.150,2	  	  	  	  	  	  	  	  	   196,0000 9.043.014.414,2103 115.202,3656	  	  	   -‐20.107,6002 404.315.585,1232
2014 130.625,3115 13,5	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   2,5337 72.498,3	  	  	  	  	   6,4	  	  	  	  	  	  	  	   183.691,2	  	  	  	  	  	  	  	  	   182,2500 17.062.971.998,6932 105.795,5677	  	  	   24.829,7438 616.516.176,2366
2015 123.574,6239 12,8	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   1,8671 65.447,6	  	  	  	  	   3,5	  	  	  	  	  	  	  	   122.194,9	  	  	  	  	  	  	  	  	   164,6944 15.270.687.682,9430 93.253,1705	  	  	  	  	   30.321,4535 919.390.541,3460

Somatório 1.220.666,8422 230,2917 0,0000 0,0000 84,3253 1.586.462,9407 2.609,7659 107.558.036.563,3290 1.220.666,8422 0,0000 6.757.271.592,0609
Média 58.126,9925 10,9663 0,0000 0,0000 4,0155 75.545,8543 124,2746 5.121.811.264,9204 58.126,9925 0,0000 321.774.837,7172



ANEXO	  12	  –	  Dickey-‐Fuller	  5%	  significância

XLSTAT	  2016.01.26783	  	  -‐	  Unit	  root	  and	  stationarity	  tests	  -‐	  Start	  time:	  10/06/2016	  at	  00:13:47
Time	  series:	  Workbook	  =	  Econometria.xlsx	  /	  Sheet	  =	  Sheet1	  /	  Range	  =	  Sheet1!$B$1:$C$22	  /	  21	  rows	  and	  2	  columns
Date	  data:	  Workbook	  =	  Econometria.xlsx	  /	  Sheet	  =	  Sheet1	  /	  Range	  =	  Sheet1!$n$1:$n$22	  /	  21	  rows	  and	  1	  column
Significance	  level	  (%):	  5
Dickey-‐Fuller	  test:	  ADF(stationary)

Summary	  statistics:

Variable ObservationsObs.	  with	  missing	  dataObs.	  without	  missing	  dataMinimum Maximum Mean Std.	  deviation
idef 21 0 21 6348,078 136511,482 58126,992 42781,038
rat3 21 0 21 8,600 14,000 10,966 2,053

Dickey-‐Fuller	  test	  (ADF(stationary)	  /	  k:	  2	  /	  idef):

Tau	  (Observed	  value) -‐1,333
Tau	  (Critical	  value) -‐0,419
p-‐value	  (one-‐tailed) 0,791
alpha 0,05

Test	  interpretation:
H0:	  There	  is	  a	  unit	  root	  for	  the	  series.
Ha:	  There	  is	  no	  unit	  root	  for	  the	  series.	  The	  series	  is	  stationary.

The	  risk	  to	  reject	  the	  null	  hypothesis	  H0	  while	  it	  is	  true	  is	  79.10%.

Dickey-‐Fuller	  test	  (ADF(stationary)	  /	  k:	  2	  /	  rat3):

Tau	  (Observed	  value) -‐1,900
Tau	  (Critical	  value) -‐0,419
p-‐value	  (one-‐tailed) 0,571
alpha 0,05

Test	  interpretation:
H0:	  There	  is	  a	  unit	  root	  for	  the	  series.
Ha:	  There	  is	  no	  unit	  root	  for	  the	  series.	  The	  series	  is	  stationary.

The	  risk	  to	  reject	  the	  null	  hypothesis	  H0	  while	  it	  is	  true	  is	  57.13%.

	  

As	  the	  computed	  p-‐value	  is	  greater	  than	  the	  significance	  level	  alpha=0.05,	  one	  cannot	  reject	  the	  null	  hypothesis	  H0.

As	  the	  computed	  p-‐value	  is	  greater	  than	  the	  significance	  level	  alpha=0.05,	  one	  cannot	  reject	  the	  null	  hypothesis	  H0.
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ANEXO	  13	  –	  Dickey-‐Fuller	  1%	  significância

XLSTAT	  2016.01.26783	  	  -‐	  Unit	  root	  and	  stationarity	  tests	  -‐	  Start	  time:	  13/06/2016	  at	  14:50:59
Time	  series:	  Workbook	  =	  EconometriaV5.xlsx	  /	  Sheet	  =	  Sheet1	  /	  Range	  =	  Sheet1!$B$2:$C$23	  /	  21	  rows	  and	  2	  columns
Date	  data:	  Workbook	  =	  Econometria.xlsx	  /	  Sheet	  =	  Sheet1	  /	  Range	  =	  Sheet1!$A$2:$A$23	  /	  21	  rows	  and	  1	  column
Significance	  level	  (%):	  1
Dickey-‐Fuller	  test:	  ADF(stationary)

Summary	  statistics:

Variable ObservationsObs.	  with	  missing	  dataObs.	  without	  missing	  dataMinimum Maximum Mean Std.	  deviation
idef	  -‐	  Y 21 0 21 6348,078 136511,482 58126,992 42781,038
rat3	  -‐	  X 21 0 21 8,600 14,000 10,966 2,053

Dickey-‐Fuller	  test	  (ADF(stationary)	  /	  k:	  2	  /	  idef	  -‐	  Y):

Tau	  (Observed	  value)-‐1,333
Tau	  (Critical	  value) 0,399
p-‐value	  (one-‐tailed) 0,791
alpha 0,01

Test	  interpretation:
H0:	  There	  is	  a	  unit	  root	  for	  the	  series.
Ha:	  There	  is	  no	  unit	  root	  for	  the	  series.	  The	  series	  is	  stationary.

The	  risk	  to	  reject	  the	  null	  hypothesis	  H0	  while	  it	  is	  true	  is	  79.10%.

	  
Dickey-‐Fuller	  test	  (ADF(stationary)	  /	  k:	  2	  /	  rat3	  -‐	  X):

Tau	  (Observed	  value)-‐1,900
Tau	  (Critical	  value) 0,399
p-‐value	  (one-‐tailed) 0,571
alpha 0,01

Test	  interpretation:
H0:	  There	  is	  a	  unit	  root	  for	  the	  series.
Ha:	  There	  is	  no	  unit	  root	  for	  the	  series.	  The	  series	  is	  stationary.

The	  risk	  to	  reject	  the	  null	  hypothesis	  H0	  while	  it	  is	  true	  is	  57.13%.

As	  the	  computed	  p-‐value	  is	  greater	  than	  the	  significance	  level	  alpha=0.01,	  one	  cannot	  reject	  the	  null	  hypothesis	  H0.

As	  the	  computed	  p-‐value	  is	  greater	  than	  the	  significance	  level	  alpha=0.01,	  one	  cannot	  reject	  the	  null	  hypothesis	  H0.
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ANEXO 14 – Regressão Linear 95% confiaça ActionStat

MODELO	  DE	  REGRESSÃO	  LINEAR	  SIMPLES

Modelo	  linear

Fatores G.L. Soma	  de	  Quadrados Quadrado	  Médio Estat.	  F P-‐valor
rat3___X 1 29847072603 29847072603 83,92357355 2,11768E-‐08
Resíduos 19 6757271592 355645873,3

Mínimo 1Q Mediana Média 3Q Máximo
-‐31900 -‐13220 -‐6604 1,729E-‐13 18690 30320

Preditor Estimativa Desvio	  Padrão Estat.t P-‐valor
Intercepto -‐148187,9763 22893,96188 -‐6,472797375 3,33878E-‐06
rat3___X 18813,59585 2053,666063 9,160981036 2,11768E-‐08

Desvio	  Padrão	  dos	  Resíduos Graus	  de	  Liberdade R^2 R^2	  Ajustado
18858,57559 19 0,815397004 0,805681057

2,50% 97,50%
(Intercept) -‐196105,5892 -‐100270,3634
rat3___X 14515,22339 23111,96832

DIAGNÓSTICO	  DE	  ERROS

N.Obs idef___Y rat3___X Resíduos Resíduos	  Studentizados Resíduos	  Padronizados Leverage DFFITS DFBETA D-‐COOK
1 6348,078 9 -‐14786,30835 -‐0,816226568 -‐0,823491782 0,093467863 -‐0,262089897 0,183562169 0,186975122
2 12033,665 9 -‐9100,721354 -‐0,496696131 -‐0,506845188 0,093467863 -‐0,159488851 0,111702587 0,115080008
3 22081,08031 9,333333333 -‐5324,504661 -‐0,287043927 -‐0,294236941 0,079240403 -‐0,084207073 0,053194346 0,061035486
4 34982,16092 9 13847,77456 0,762685139 0,771222152 0,093467863 0,244897774 -‐0,171521173 0,175107219
5 36289,45 8,666666667 21426,26226 1,219922959 1,204545494 0,110330618 0,429601816 -‐0,32388581 0,299945198
6 40228,278 9,166666667 15958,29234 0,87986024 0,885136612 0,086024721 0,269934319 -‐0,180361633 0,192017017
7 30781,57856 10 -‐9166,403644 -‐0,490875207 -‐0,500984248 0,05869137 -‐0,122572262 0,053238332 0,088456587
8 26458,50501 8,875 7675,818139 0,419509641 0,428913513 0,099482572 0,139434225 -‐0,100676219 0,100805023
9 19208,40912 8,6 5599,461106 0,307839907 0,315446157 0,114019405 0,110433846 -‐0,084274856 0,080017969
10 25812,24484 9,666666667 -‐7864,538752 -‐0,422450933 -‐0,431891316 0,067648239 -‐0,113792758 0,061918165 0,082261727
11 30208,41277 9,833333333 -‐6603,970129 -‐0,353304797 -‐0,361734085 0,062840392 -‐0,091487592 0,045026611 0,066234932
12 32184,47541 10,8 -‐22814,38348 -‐1,258777392 -‐1,239850333 0,047946893 -‐0,282487074 0,02335892 0,196745094
13 58387,18782 11,6 -‐11662,54775 -‐0,625013615 -‐0,635283876 0,052381719 -‐0,146947647 -‐0,044309625 0,105615095
14 76109,66977 13 -‐20279,1 -‐1,140305591 -‐1,131399702 0,096667865 -‐0,373025556 -‐0,265712382 0,261708841
15 58213,5738 12,66666667 -‐31903,99735 -‐1,879609727 -‐1,765602327 0,081907071 -‐0,561416355 -‐0,363241606 0,37290248
16 118234,6308 13 21845,86103 1,235588761 1,218811518 0,096667865 0,404195321 0,28791513 0,281928437
17 136511,4818 13,75 26012,5151 1,539666319 1,486968587 0,13951495 0,619962355 0,503156421 0,423375289
18 107299,2595 14 -‐7903,106144 -‐0,446649369 -‐0,456366596 0,15676202 -‐0,192580394 -‐0,160690253 0,1391375
19 95094,76544 14 -‐20107,60018 -‐1,172513793 -‐1,161117778 0,15676202 -‐0,505549059 -‐0,421833211 0,354002739
20 130625,3115 13,5 24829,74378 1,446387188 1,406531276 0,123750235 0,543555161 0,426335905 0,373760545
21 123574,6239 12,83333333 30321,45348 1,777684272 1,684503597 0,088958056 0,555492354 0,378673985 0,372203455

Análise	  de	  Diagnóstico	  -‐	  Tabela	  Resumo

Tabela	  da	  ANOVA

Análise	  exploratória	  (resíduos)

Coeficientes

Medida	  Descritiva	  da	  Qualidade	  do	  Ajuste

Intervalo	  de	  confiança	  para	  os	  parâmetros



Diagnóstico Fórmula Valor
hii	  (Leverage) (2*(p+1))/n 0,29

DFFITS 2*	  raíz	  (p/n) 0,62
DCOOK 1 1
DFBETA 2/raíz(n) 0,44

Resíduos	  Padronizados (-‐2,2) 2
Resíduos	  Studentizados (-‐2,2) 2

Estatística P-‐valor
Anderson-‐Darling 0,543103295 0,14341016
Shapiro-‐Wilk 0,939733854 0,215280009

Kolmogorov-‐Smirnov 0,185395493 0,057686647
Ryan-‐Joiner 0,975709914 0,3107

Estatística GL P-‐valor
2,949969753 1 0,085879165

Variável Estatística GL1 GL2 P-‐valor
rat3___X 3,858051284 7 6 0,060307547

Critério

Teste	  de	  Normalidade

Teste	  de	  Homocedasticidade	  -‐	  Breusch	  Pagan

Teste	  de	  Homocedasticidade	  -‐	  Goldfeld	  Quandt

Ryan-Joiner = 0.98
P-valor = 0.31
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Variável Estatística G.L.Num. G.L.Den. P-‐valor
rat3___X 0,794028276 16 4 0,67361809

Estatística GL P-‐valor
1,235294118

Estatística P-‐valor
1,251283104 0,019245856

Teste	  de	  Independência	  -‐	  Durbin-‐Watson

Teste	  de	  Homocedasticidade	  -‐	  Brown	  Forsythe

Teste	  de	  Homocedasticidade	  -‐	  Cochran
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ANEXO 15 – Regressão Linear 99% confiaça ActionStat

MODELO	  DE	  REGRESSÃO	  LINEAR	  SIMPLES

Modelo	  linear

Fatores G.L. Soma	  de	  Quadrados Quadrado	  Médio Estat.	  F P-‐valor
rat3___X 1 29847072603 29847072603 83,92357355 2,11768E-‐08
Resíduos 19 6757271592 355645873,3

Mínimo 1Q Mediana Média 3Q Máximo
-‐31900 -‐13220 -‐6604 1,729E-‐13 18690 30320

Preditor Estimativa Desvio	  Padrão Estat.t P-‐valor
Intercepto -‐148187,9763 22893,96188 -‐6,472797375 3,33878E-‐06
rat3___X 18813,59585 2053,666063 9,160981036 2,11768E-‐08

Desvio	  Padrão	  dos	  Resíduos Graus	  de	  Liberdade R^2 R^2	  Ajustado
18858,57559 19 0,815397004 0,805681057

2,50% 97,50%
(Intercept) -‐196105,5892 -‐100270,3634
rat3___X 14515,22339 23111,96832

DIAGNÓSTICO	  DE	  ERROS

N.Obs idef___Y rat3___X Resíduos Resíduos	  Studentizados Resíduos	  Padronizados Leverage DFFITS DFBETA D-‐COOK
1 6348,078 9 -‐14786,30835 -‐0,816226568 -‐0,823491782 0,093467863 -‐0,262089897 0,183562169 0,186975122
2 12033,665 9 -‐9100,721354 -‐0,496696131 -‐0,506845188 0,093467863 -‐0,159488851 0,111702587 0,115080008
3 22081,08031 9,333333333 -‐5324,504661 -‐0,287043927 -‐0,294236941 0,079240403 -‐0,084207073 0,053194346 0,061035486
4 34982,16092 9 13847,77456 0,762685139 0,771222152 0,093467863 0,244897774 -‐0,171521173 0,175107219
5 36289,45 8,666666667 21426,26226 1,219922959 1,204545494 0,110330618 0,429601816 -‐0,32388581 0,299945198
6 40228,278 9,166666667 15958,29234 0,87986024 0,885136612 0,086024721 0,269934319 -‐0,180361633 0,192017017
7 30781,57856 10 -‐9166,403644 -‐0,490875207 -‐0,500984248 0,05869137 -‐0,122572262 0,053238332 0,088456587
8 26458,50501 8,875 7675,818139 0,419509641 0,428913513 0,099482572 0,139434225 -‐0,100676219 0,100805023
9 19208,40912 8,6 5599,461106 0,307839907 0,315446157 0,114019405 0,110433846 -‐0,084274856 0,080017969
10 25812,24484 9,666666667 -‐7864,538752 -‐0,422450933 -‐0,431891316 0,067648239 -‐0,113792758 0,061918165 0,082261727
11 30208,41277 9,833333333 -‐6603,970129 -‐0,353304797 -‐0,361734085 0,062840392 -‐0,091487592 0,045026611 0,066234932
12 32184,47541 10,8 -‐22814,38348 -‐1,258777392 -‐1,239850333 0,047946893 -‐0,282487074 0,02335892 0,196745094
13 58387,18782 11,6 -‐11662,54775 -‐0,625013615 -‐0,635283876 0,052381719 -‐0,146947647 -‐0,044309625 0,105615095
14 76109,66977 13 -‐20279,1 -‐1,140305591 -‐1,131399702 0,096667865 -‐0,373025556 -‐0,265712382 0,261708841
15 58213,5738 12,66666667 -‐31903,99735 -‐1,879609727 -‐1,765602327 0,081907071 -‐0,561416355 -‐0,363241606 0,37290248
16 118234,6308 13 21845,86103 1,235588761 1,218811518 0,096667865 0,404195321 0,28791513 0,281928437
17 136511,4818 13,75 26012,5151 1,539666319 1,486968587 0,13951495 0,619962355 0,503156421 0,423375289
18 107299,2595 14 -‐7903,106144 -‐0,446649369 -‐0,456366596 0,15676202 -‐0,192580394 -‐0,160690253 0,1391375
19 95094,76544 14 -‐20107,60018 -‐1,172513793 -‐1,161117778 0,15676202 -‐0,505549059 -‐0,421833211 0,354002739
20 130625,3115 13,5 24829,74378 1,446387188 1,406531276 0,123750235 0,543555161 0,426335905 0,373760545
21 123574,6239 12,83333333 30321,45348 1,777684272 1,684503597 0,088958056 0,555492354 0,378673985 0,372203455

Análise	  de	  Diagnóstico	  -‐	  Tabela	  Resumo

Tabela	  da	  ANOVA

Análise	  exploratória	  (resíduos)

Coeficientes

Medida	  Descritiva	  da	  Qualidade	  do	  Ajuste

Intervalo	  de	  confiança	  para	  os	  parâmetros



Diagnóstico Fórmula Valor
hii	  (Leverage) (2*(p+1))/n 0,29

DFFITS 2*	  raíz	  (p/n) 0,62
DCOOK 1 1
DFBETA 2/raíz(n) 0,44

Resíduos	  Padronizados (-‐2,2) 2
Resíduos	  Studentizados (-‐2,2) 2

Estatística P-‐valor
Anderson-‐Darling 0,543103295 0,14341016
Shapiro-‐Wilk 0,939733854 0,215280009

Kolmogorov-‐Smirnov 0,185395493 0,057686647
Ryan-‐Joiner 0,975709914 0,3107

Estatística GL P-‐valor
2,949969753 1 0,085879165

Variável Estatística GL1 GL2 P-‐valor
rat3___X 3,858051284 7 6 0,060307547

Critério

Teste	  de	  Normalidade

Teste	  de	  Homocedasticidade	  -‐	  Breusch	  Pagan

Teste	  de	  Homocedasticidade	  -‐	  Goldfeld	  Quandt

Ryan-Joiner = 0.98
P-valor = 0.31
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Variável Estatística G.L.Num. G.L.Den. P-‐valor
rat3___X 0,794028276 16 4 0,67361809

Estatística GL P-‐valor
1,235294118

Estatística P-‐valor
1,251283104 0,019245856

Teste	  de	  Independência	  -‐	  Durbin-‐Watson

Teste	  de	  Homocedasticidade	  -‐	  Brown	  Forsythe

Teste	  de	  Homocedasticidade	  -‐	  Cochran
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ANEXO	  16	  –	  Regressão	  Linear	  95%	  Confiança	  -‐XLSTAT

XLSTAT	  2016.01.26783	  	  -‐	  Linear	  regression	  -‐	  Start	  time:	  09/06/2016	  at	  23:35:41
Y	  /	  Dependent	  variables:	  Workbook	  =	  Econometria.xlsx	  /	  Sheet	  =	  Sheet1	  /	  Range	  =	  Sheet1!$B$1:$B$22	  /	  21	  rows	  and	  1	  column
X	  /	  Quantitative:	  Workbook	  =	  Econometria.xlsx	  /	  Sheet	  =	  Sheet1	  /	  Range	  =	  Sheet1!$C$1:$C$22	  /	  21	  rows	  and	  1	  column
Confidence	  interval	  (%):	  95
Tolerance:	  0,0001

Summary	  statistics	  (Quantitative	  data):

Variable Observations
Obs.	  with	  missing	  

data
Obs.	  without	  
missing	  data Minimum Maximum Mean

Std.	  
deviation

idef 21 0 21 6348,078 136511,482 58126,992 42781,038
rat3 21 0 21 8,600 14,000 10,966 2,053

Correlation	  matrix:

rat3 idef
rat3 1 0,903
idef 0,903 1

Regression	  of	  variable	  idef:

Goodness	  of	  fit	  statistics	  (idef):

Observations 21,000
Sum	  of	  weights 21,000
DF 19,000
R² 0,815
Adjusted	  R² 0,806
MSE 355645873,266
RMSE 18858,576
MAPE 42,530
DW 1,251
Cp 2,000
AIC 415,377
SBC 417,466
PC 0,223

Analysis	  of	  variance	  	  (idef):

Source DF Sum	  of	  squares Mean	  squares F Pr	  >	  F
Model 1 29847072603,077 29847072603,077 83,924 <	  0,0001
Error 19 6757271592,061 355645873,266
Corrected	  Total 20 36604344195,138
Computed	  against	  model	  Y=Mean(Y)

Model	  parameters	  (idef):

Source Value Standard	  error t Pr	  >	  |t|
Lower	  bound	  

(95%)
Upper	  

bound	  (95%)
Intercept -‐148187,976 22893,962 -‐6,473 <	  0,0001 -‐196105,589 -‐100270,363
rat3 18813,596 2053,666 9,161 <	  0,0001 14515,223 23111,968

Equation	  of	  the	  model	  (idef):

idef	  =	  -‐148187,976331865+18813,5958539715*rat3



Standardized	  coefficients	  (idef):

Source Value Standard	  error t Pr	  >	  |t|
Lower	  bound	  

(95%)
Upper	  

bound	  (95%)

rat3 0,903 0,099 9,161 <	  0,0001 0,697 1,109

	  

Predictions	  and	  residuals	  (idef):

Observation Weight rat3 idef Pred(idef) Residual Std.	  residual
Studentized	  
residuals

Std.	  dev.	  on	  
pred.	  
(Mean)

Lower	  
bound	  95%	  
(Mean)

Upper	  
bound	  95%	  
(Mean)

Std.	  dev.	  on	  
pred.	  

(Observatio
n)

Lower	  
bound	  95%	  
(Observatio

n)

Upper	  
bound	  95%	  
(Observatio

n)
Obs1 1 9,000 6348,078 21134,386 -‐14786,308 -‐0,784 -‐0,823 5765,541 9066,971 33201,802 19720,226 -‐20140,522 62409,295
Obs2 1 9,000 12033,665 21134,386 -‐9100,721 -‐0,483 -‐0,507 5765,541 9066,971 33201,802 19720,226 -‐20140,522 62409,295
Obs3 1 9,333 22081,080 27405,585 -‐5324,505 -‐0,282 -‐0,294 5308,627 16294,501 38516,669 19591,513 -‐13599,924 68411,094
Obs4 1 9,000 34982,161 21134,386 13847,775 0,734 0,771 5765,541 9066,971 33201,802 19720,226 -‐20140,522 62409,295
Obs5 1 8,667 36289,450 14863,188 21426,262 1,136 1,205 6264,074 1752,329 27974,046 19871,701 -‐26728,761 56455,136
Obs6 1 9,167 40228,278 24269,986 15958,292 0,846 0,885 5531,215 12693,020 35846,951 19652,995 -‐16864,205 65404,177
Obs7 1 10,000 30781,579 39947,982 -‐9166,404 -‐0,486 -‐0,501 4568,735 30385,509 49510,455 19404,103 -‐665,272 80561,237
Obs8 1 8,875 26458,505 18782,687 7675,818 0,407 0,429 5948,157 6333,052 31232,322 19774,388 -‐22605,584 60170,958
Obs9 1 8,600 19208,409 13608,948 5599,461 0,297 0,315 6367,930 280,718 26937,178 19904,683 -‐28052,032 55269,928
Obs10 1 9,667 25812,245 33676,784 -‐7864,539 -‐0,417 -‐0,432 4904,979 23410,545 43943,022 19486,013 -‐7107,910 74461,477
Obs11 1 9,833 30208,413 36812,383 -‐6603,970 -‐0,350 -‐0,362 4727,465 26917,685 46707,081 19442,088 -‐3880,376 77505,141
Obs12 1 10,800 32184,475 54998,859 -‐22814,383 -‐1,210 -‐1,240 4129,421 46355,882 63641,836 19305,388 14592,218 95405,499
Obs13 1 11,600 58387,188 70049,736 -‐11662,548 -‐0,618 -‐0,635 4316,172 61015,883 79083,588 19346,194 29557,687 110541,785
Obs14 1 13,000 76109,670 96388,770 -‐20279,100 -‐1,075 -‐1,131 5863,406 84116,520 108661,019 19749,061 55053,511 137724,029
Obs15 1 12,667 58213,574 90117,571 -‐31903,997 -‐1,692 -‐1,766 5397,213 78821,074 101414,068 19615,703 49061,434 131173,708
Obs16 1 13,000 118234,631 96388,770 21845,861 1,158 1,219 5863,406 84116,520 108661,019 19749,061 55053,511 137724,029
Obs17 1 13,750 136511,482 110498,967 26012,515 1,379 1,487 7043,999 95755,708 125242,225 20131,165 68363,955 152633,978
Obs18 1 14,000 107299,259 115202,366 -‐7903,106 -‐0,419 -‐0,456 7466,710 99574,361 130830,370 20282,940 72749,685 157655,046
Obs19 1 14,000 95094,765 115202,366 -‐20107,600 -‐1,066 -‐1,161 7466,710 99574,361 130830,370 20282,940 72749,685 157655,046
Obs20 1 13,500 130625,311 105795,568 24829,744 1,317 1,407 6634,098 91910,240 119680,895 19991,426 63953,031 147638,104
Obs21 1 12,833 123574,624 93253,170 30321,453 1,608 1,685 5624,728 81480,479 105025,862 19679,518 52063,465 134442,876

rat3,	  0,903	  

0	  

0,2	  

0,4	  

0,6	  

0,8	  

1	  

1,2	  

St
an

da
rd
iz
ed

	  c
oe

ffi
ci
en

ts
	  

Variable	  

idef	  /	  Standardized	  coefficients(95%	  conf.	  interval)	  



	  

	  

	  

-‐50000	  

0	  

50000	  

100000	  

150000	  

200000	  

8	   9	   10	   11	   12	   13	   14	   15	  

id
ef
	  

rat3	  

Regression	  of	  idef	  by	  rat3	  (R²=0.815)	  

Training	  set	   Model(idef)	  

Conf.	  interval	  (Mean	  95%)	   Conf.	  interval	  (Obs	  95%)	  

-‐2	  

-‐1,5	  

-‐1	  

-‐0,5	  

0	  

0,5	  

1	  

1,5	  

2	  

8	   9	   10	   11	   12	   13	   14	   15	  

St
an

da
rd
iz
ed

	  re
si
du

al
s	  

rat3	  

Standardized	  residuals	  /	  rat3	  

Training	  set	  

-‐2	  

-‐1,5	  

-‐1	  

-‐0,5	  

0	  

0,5	  

1	  

1,5	  

2	  

0	   20000	   40000	   60000	   80000	   100000	   120000	   140000	  

St
an

da
rd
iz
ed

	  re
si
du

al
s	  

idef	  

idef	  /	  Standardized	  residuals	  

Training	  set	  

-‐2	  

-‐1,5	  

-‐1	  

-‐0,5	  

0	  

0,5	  

1	  

1,5	  

2	  

0	   20000	   40000	   60000	   80000	   100000	   120000	  

St
an

da
rd
iz
ed

	  re
si
du

al
s	  

Pred(idef)	  

Pred(idef)	  /	  Standardized	  residuals	  

Training	  set	  

-‐50000	  

0	  

50000	  

100000	  

150000	  

200000	  

-‐50000	   0	   50000	   100000	   150000	   200000	  

id
ef
	  

Pred(idef)	  

Pred(idef)	  /	  idef	  

Training	  set	  

-‐2	   -‐1,5	   -‐1	   -‐0,5	   0	   0,5	   1	   1,5	   2	  

Obs1	  
Obs2	  
Obs3	  
Obs4	  
Obs5	  
Obs6	  
Obs7	  
Obs8	  
Obs9	  
Obs10	  
Obs11	  
Obs12	  
Obs13	  
Obs14	  
Obs15	  
Obs16	  
Obs17	  
Obs18	  
Obs19	  
Obs20	  
Obs21	  

Standardized	  residuals	  

O
bs
er
va
Jo

ns
	  

Standardized	  residuals	  /	  idef	  



ANEXO	  17	  –	  Regressão	  Linear	  99%	  Confiança	  -‐XLSTAT

XLSTAT	  2016.01.26783	  	  -‐	  Linear	  regression	  -‐	  Start	  time:	  13/06/2016	  at	  11:25:49
Y	  /	  Dependent	  variables:	  Workbook	  =	  EconometriaV5.xlsx	  /	  Sheet	  =	  Sheet1	  /	  Range	  =	  Sheet1!$B$2:$B$23	  /	  21	  rows	  and	  1	  column
X	  /	  Quantitative:	  Workbook	  =	  EconometriaV5.xlsx	  /	  Sheet	  =	  Sheet1	  /	  Range	  =	  Sheet1!$C$2:$C$23	  /	  21	  rows	  and	  1	  column
Confidence	  interval	  (%):	  99
Tolerance:	  0,0001
Model	  selection:	  Best	  model	  /	  Adjusted	  R²
Min	  variables:	  1	  /	  Max	  variables:	  1

Summary	  statistics	  (Quantitative	  data):

Variable Observations Obs.	  with	  missing	  dataObs.	  without	  missing	  dataMinimum Maximum Mean Std.	  deviation
idef	  -‐	  Y 21 0 21 6348,078 136511,482 58126,992 42781,038
rat3	  -‐	  X 21 0 21 8,600 14,000 10,966 2,053

Correlation	  matrix:

rat3	  -‐	  X idef	  -‐	  Y
rat3	  -‐	  X 1 0,903
idef	  -‐	  Y 0,903 1

Regression	  of	  variable	  idef	  -‐	  Y:

Summary	  of	  the	  variables	  selection	  idef	  -‐	  Y:

Nbr.	  of	  variables Variables MSE R² Adjusted	  R² Mallows'	  Cp Akaike's	  AIC Schwarz's	  SBC Amemiya's	  PC
1 rat3	  -‐	  X 355645873,266 0,815 0,806 2,000 415,377 417,466 0,202

The	  best	  model	  for	  the	  selected	  selection	  criterion	  is	  displayed	  in	  blue

Goodness	  of	  fit	  statistics	  (idef	  -‐	  Y):

Observations 21,000
Sum	  of	  weights 21,000
DF 19,000
R² 0,815
Adjusted	  R² 0,806
MSE 355645873,266
RMSE 18858,576
MAPE 42,530
DW 1,251
Cp 2,000
AIC 415,377
SBC 417,466
PC 0,223

Analysis	  of	  variance	  	  (idef	  -‐	  Y):

Source DF Sum	  of	  squares Mean	  squares F Pr	  >	  F
Model 1 29847072603,077 29847072603,077 83,924 <	  0,0001
Error 19 6757271592,061 355645873,266
Corrected	  Total 20 36604344195,138
Computed	  against	  model	  Y=Mean(Y)

Model	  parameters	  (idef	  -‐	  Y):

Source Value Standard	  error t Pr	  >	  |t| Lower	  bound	  
(99%)

Upper	  bound	  
(99%)

Intercept -‐148187,976 22893,962 -‐6,473 <	  0,0001 -‐213686,104 -‐82689,849



rat3	  -‐	  X 18813,596 2053,666 9,161 <	  0,0001 12938,192 24689,000

Equation	  of	  the	  model	  (idef	  -‐	  Y):

idef	  -‐	  Y	  =	  -‐148187,976331865+18813,5958539715*rat3	  -‐	  X

Standardized	  coefficients	  (idef	  -‐	  Y):

Source Value Standard	  error t Pr	  >	  |t| Lower	  bound	  (99%)Upper	  bound	  (99%)
rat3	  -‐	  X 0,903 0,099 9,161 <	  0,0001 0,621 1,185

	  

Predictions	  and	  residuals	  (idef	  -‐	  Y):

Observation Weight rat3	  -‐	  X idef	  -‐	  Y Pred(idef	  -‐	  Y) Residual Std.	  residual
Studentized	  
residuals

Std.	  dev.	  on	  
pred.	  
(Mean)

Lower	  
bound	  99%	  
(Mean)

Upper	  
bound	  99%	  
(Mean)

Std.	  dev.	  on	  
pred.	  

(Observatio
n)

Lower	  
bound	  99%	  
(Observatio

n)

Upper	  
bound	  99%	  
(Observatio

n)
Obs1 1 9,000 6348,078 21134,386 -‐14786,308 -‐0,784 -‐0,823 5765,541 4639,551 37629,221 19720,226 -‐35283,892 77552,665
Obs2 1 9,000 12033,665 21134,386 -‐9100,721 -‐0,483 -‐0,507 5765,541 4639,551 37629,221 19720,226 -‐35283,892 77552,665
Obs3 1 9,333 22081,080 27405,585 -‐5324,505 -‐0,282 -‐0,294 5308,627 12217,950 42593,220 19591,513 -‐28644,454 83455,623
Obs4 1 9,000 34982,161 21134,386 13847,775 0,734 0,771 5765,541 4639,551 37629,221 19720,226 -‐35283,892 77552,665
Obs5 1 8,667 36289,450 14863,188 21426,262 1,136 1,205 6264,074 -‐3057,920 32784,295 19871,701 -‐41988,449 71714,825
Obs6 1 9,167 40228,278 24269,986 15958,292 0,846 0,885 5531,215 8445,542 40094,429 19652,995 -‐31955,948 80495,919
Obs7 1 10,000 30781,579 39947,982 -‐9166,404 -‐0,486 -‐0,501 4568,735 26877,129 53018,836 19404,103 -‐15565,888 95461,852
Obs8 1 8,875 26458,505 18782,687 7675,818 0,407 0,429 5948,157 1765,400 35799,974 19774,388 -‐37790,545 75355,919
Obs9 1 8,600 19208,409 13608,948 5599,461 0,297 0,315 6367,930 -‐4609,283 31827,179 19904,683 -‐43337,048 70554,944
Obs10 1 9,667 25812,245 33676,784 -‐7864,539 -‐0,417 -‐0,432 4904,979 19643,960 47709,607 19486,013 -‐22071,424 89424,992
Obs11 1 9,833 30208,413 36812,383 -‐6603,970 -‐0,350 -‐0,362 4727,465 23287,414 50337,351 19442,088 -‐18810,160 92434,926
Obs12 1 10,800 32184,475 54998,859 -‐22814,383 -‐1,210 -‐1,240 4129,421 43184,857 66812,861 19305,388 -‐232,592 110230,310
Obs13 1 11,600 58387,188 70049,736 -‐11662,548 -‐0,618 -‐0,635 4316,172 57701,449 82398,022 19346,194 14701,540 125397,931
Obs14 1 13,000 76109,670 96388,770 -‐20279,100 -‐1,075 -‐1,131 5863,406 79613,949 113163,590 19749,061 39887,998 152889,541
Obs15 1 12,667 58213,574 90117,571 -‐31903,997 -‐1,692 -‐1,766 5397,213 74676,497 105558,646 19615,703 33998,329 146236,813
Obs16 1 13,000 118234,631 96388,770 21845,861 1,158 1,219 5863,406 79613,949 113163,590 19749,061 39887,998 152889,541
Obs17 1 13,750 136511,482 110498,967 26012,515 1,379 1,487 7043,999 90346,547 130651,386 20131,165 52905,021 168092,912
Obs18 1 14,000 107299,259 115202,366 -‐7903,106 -‐0,419 -‐0,456 7466,710 93840,595 136564,136 20282,940 57174,202 173230,529
Obs19 1 14,000 95094,765 115202,366 -‐20107,600 -‐1,066 -‐1,161 7466,710 93840,595 136564,136 20282,940 57174,202 173230,529
Obs20 1 13,500 130625,311 105795,568 24829,744 1,317 1,407 6634,098 86815,846 124775,289 19991,426 48601,404 162989,732
Obs21 1 12,833 123574,624 93253,170 30321,453 1,608 1,685 5624,728 77161,191 109345,150 19679,518 36951,356 149554,985
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