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RESUMO 

 

RIBEIRO, Rafael Tadeu de Matos. Transiência e autoexcitação em ondas de fusão e 

aquisição brasileiras. 2021. 48 f. Dissertação (Mestrado em Ciências) – Programa de Pós-

Graduação em Modelagem de Sistemas Complexos) – Escola de Artes, Ciências e 

Humanidades, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2021. Versão corrigida. 

 

Este trabalho procura descrever a transiência e autoexcitação em ondas de fusão e aquisição de 

empresas brasileiras, por meio de modelos transitórios de Markov (muito utilizados nesse tema) 

e processos de Hawkes - que só recentemente tem sido utilizados para essa finalidade. A série 

histórica de fusões e aquisições com participação brasileira nas posições de comprador e/ou 

alvo foi ajustada por um modelo de dois regimes de Markov, considerando várias ordens de 

auto-regressão. A ordem de melhor ajuste foi AR(3) e as transições de regime corresponderam 

a momentos significativos da história econômica do Brasil. A mesma série foi ajustada para um 

processo de Hawkes estacionário com estimação de Whittle para contagens intervalares, e 

verificou-se, através de simulações, que a série não se ajusta muito bem e esse modelo. São 

feitas considerações sobre aplicações de modelos que possam levar em conta a não-

estacionaridade e, assim, permitir uma melhor descrição do caráter autoexcitatório das ondas 

de fusão e aquisição. 

Palavras-chave: Modelo transitório de Markov. Ondas de fusões e aquisições. Processo de 

Hawkes. 

 

  



ABSTRACT 

 

RIBEIRO, Rafael Tadeu de Matos. Transience and self-excitation in Brazilian mergers 

and acquisitions waves. 2021. 48 p. Dissertation (Master of Science) – Graduate Program in 

Complex Systems Modeling, School of Arts, Sciences and Humanities, University of São 

Paulo, São Paulo, 2021. Corrected version. 

 

This paper seeks to describe transience and self-excitation in Brazilian companies’ mergers and 

acquisitions waves, using Markov switching models (widely used in this topic) and Hawkes' 

processes - which have only recently been used for this purpose. The historical series of mergers 

and acquisitions with Brazilian participation in the positions of buyer and / or target was fitted 

by a model of two Markov regimes, considering several autoregressive orders. The order of 

best fitting was AR (3), and the regime switching corresponded to significant moments in 

Brazilian economic history. The same time series was adjusted to a stationary Hawkes process 

with bin-count Whittle estimation, and it was found, through simulations, that the series is not 

well-fitted by this model.  Considerations are made about possible applications of models that 

could handle nonstationarity, in order to allow a better description of the self-exciting character 

of merger and acquisition waves. 

 

Keywords: Markov switching model. Mergers and acquisition waves. Hawkes process. 
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1 INTRODUÇÃO 

F&A (Fusões e Aquisições ou M&A – Mergers and Acquisitions) em geral são as últimas 

mudanças que acontecem nas empresas. Para Moskovicz (2020, p.306), “nenhum outro evento 

é mais difícil, traumático, desafiador, arriscado e caótico para uma organização”. 

A fusão envolve uma combinação completa de duas empresas, em que elas deixam de 

existir legalmente para formar uma terceira empresa. Na aquisição (bem mais frequente), uma 

empresa compra o controle acionário de outra. Segundo Tanure et al. (2005), a aquisição está 

associada  a um  alto grau de investimentos e de controle, maior controle de  gestão, uma 

integração cultural mais complexa e menor reversibilidade.  

De acordo com o relatório “Global M&A Industry Trends”, publicado pela 

PricewaterhouseCoopers (PwC), em janeiro de 2021, a atividade de F&A está acelerando no 

mundo. As empresas que até então estavam antecipando as consequências econômicas da 

pandemia global de coronavírus detinham, até a data do estudo, um caixa acumulado de mais 

de US$ 7,6 trilhões em dinheiro e títulos negociáveis, com as taxas de juros em níveis recordes. 

O estudo prevê que o alto desemprego provavelmente afetará a demanda por produtos e 

serviços, assim como tensões comerciais globais e pressões regulatórias. Nesse cenário, os 

empresários podem encontrar saídas através de F&A ou pipelines de IPOs (“Initial Public 

Offerings” ou “Ofertas Públicas Iniciais” de ações ao mercado).    

Além disso, a previsão da PwC nesse documento é de uma crescente polarização nas 

avaliações de ativos, negociações aceleradas nas áreas mais tecnológicas e maior preocupação 

às questões ambientais, sociais e de governança. Nesse tocante, a consultoria aponta que os 

negociadores podem se sentir compelidos a adotar uma abordagem mais proativa - até agressiva 

- para adquirir os ativos que desejam. Ativos de setores mais prejudicados pela crise sanitária 

poderão sofrer avaliações mais baixas, assim como modelos de negócios afetados pela 

transformação digital.  

Ainda analisado o relatório, as negociações a nível global estavam em queda até junho 

de 2020, quando começaram a se recuperar, em todas as regiões consideradas (Américas, 

Europa, Oriente Médio, África e Ásia-Pacífico).  Choques globais na economia levaram, 

historicamente, a avaliações mais baixas; no entanto, o relatório sugere que as avaliações de 

negócios estão disparando, devido à recuperação nos mercados acionários globais, à abundância 
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de capital disponível e ao grande número de investidores competindo por negócios. A COVID-

19 ampliou uma tendência recente de empresas maiores negociando com prêmio à medida que 

ganham poder de mercado.  Nesse panorama, o estudo das fusões e aquisições se torna 

imprescindível para compreender o fluxo de valor e de poder em escala global. 

O cenário brasileiro está reverberando, em grande medida, o cenário global. De acordo 

com Filho (2006), as fusões e aquisições no Brasil começaram com a  flexibilização econômica 

iniciada a partir da década de 80, auxiliada pela abertura política. Nessa fase, alguns fatores 

foram importantes, como o programa de privatizações e a desregulamentação do mercado. Na 

década de 90, várias barreiras ao comércio internacional foram derrubadas, facilitando um fluxo 

maior de capitais. 

Os números atuais são bem superiores aos da década de 90. A KPMG realiza a “Pesquisa 

de Fusões e Aquisições no Brasil” desde 1994. O levantamento do terceiro trimestre de 2020 

contou 348 transações, o melhor resultado desde que a pesquisa foi iniciada.  Esse período ficou 

atrás apenas do quarto trimestre de 2019 (352 transações, o recorde até então). Comparado ao 

segundo semestre (de 2020), o terceiro trimestre apresentou um crescimento de 53% (348 contra 

228).   

Ainda segundo o relatório, apesar do impacto da pandemia, o número de transações 

aumentou significativamente, principalmente em setores como Internet e Tecnologia da 

Informação, que tiveram mais condições de antecipar a transformação digital. Esses resultados 

são similares aos apontados pela PwC a nível global em sua pesquisa, conforme citado 

anteriormente.   

De acordo com Szücs (2015), a ocorrência de fusões e aquisições não é distribuída 

uniformemente, mas tende a se aglomerar em ondas, que variam de acordo com o tempo, 

indústria e espaço. Para cada uma dessas dimensões, estratégias de estudo diferentes tem sido 

utilizadas:  

1. Tempo: modelos transitórios de Markov, ondas senoidais e processos de memória longa; 

2. Indústria: tratamento, dentro das teorias neoclássicas, das ondas de F&A como realocações 

de ativos entre empresas eficientes e ineficientes, em resposta a choques; 

3. Espaço:  uso de explicações comportamentais, como a efervescência de fusões e aquisições 

em países com alto desempenho no mercado de ações. 
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No que diz respeito aos modelos transitórios de Markov, Town (1992) foi pioneiro em 

sua aplicação às séries de fusões e aquisições. Em seu trabalho, ele propôs que um modelo 

AR(2) com dois regimes que estima razoavelmente bem séries de F&A na Inglaterra e nos 

EUA. Desde então, os modelos de dois regimes tem sido os mais utilizados para descrever as 

ondas de F&A, sendo os regimes definidos como alta atividade e baixa atividade. 

Após o trabalho seminal de Town, muitas outros trabalhos se seguiram, pautando-se 

pela avaliação de diferentes configurações do modelo e de sua aplicação ao contexto de 

diferentes países. A Tabela 1 apresenta alguns trabalhos anteriores, bem como os respectivos 

mercados analisados. 

 

Tabela 1. Trabalhos anteriores sobre modelos transitórios de Markov para ondas de F&A. 
 

Referência Natureza do trabalho Locus do estudo 

(OWEN, 2004) Artigo científico Reino Unido 

(RESENDE, 2008) Artigo científico Reino Unido 

(CHEN; LIN, 2008) Artigo científico OECD 

(COELHO, 2011) Trabalho de conclusão de curso Brasil 

(DUONG, 2013) Artigo científico Austrália 

(GREEN; LISLE, 2015) Artigo científico Canadá 

(NEETHU et al., 2018) Artigo científico Índia 

Fonte: Elaborado pelo autor, a partir dos trabalhos consultados. 

 

Outras técnicas vem sendo utilizadas para estudar ondas, como os processos de Hawkes 

(HAWKES, 1971), considerados um tipo de processo de ponto. É um processo de contagem 

que modela uma sequência de eventos de certo tipo ao longo do tempo, sendo que a ocorrência 

de cada evento “excita” o processo e influencia a ocorrência do evento posterior. Nesse aspecto, 

podem ser vistos como extensões não-Markovianas dos processos de Poisson (LAUB et al., 

2015). 

 Yan et al. (2016) utilizaram, pela primeira vez, um processo de Hawkes multivariado 

para modelar ondas de fusão e aquisição. Nesse trabalho, o comportamento de investidores 

(empresas compradoras) com mais de quatro aquisições históricas na base TechCruch 

(CrunchBase) foi analisado considerando as excitações múltiplas que ocorrem entre os eventos 

de F&A e também entre os diferentes investidores. 

Segundo uma revisão histórica elaborada pelo próprio criador do modelo, Alan G. 

Hawkes (HAWKES, 2007), tais processos, desenvolvidos em 1971, foram utilizados, 

inicialmente, apenas no campo da sismologia, tendo posteriormente sido introduzidos em áreas 
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diversificadas como neurociência, ecologia, genética molecular, medicina, criminologia, 

engenharia elétrica e epidemiologia. Recentemente, com o advento da pandemia do coronavírus 

SARS-CoV-2, surgiram trabalhos com a proposição de diferentes variações de processos de 

Hawkes para modelar o espalhamento do vírus (BROWNING et al., 2021, GARETTO et al., 

2021).  

Bacry (2015), ao elencar diferentes aplicações, aponta que por serem flexíveis e 

versáteis, os processos de Hawkes tem sido eficazes em análise de transações financeiras de 

alta frequência, para estimações de volatilidade de transações, estabilidade do mercado, 

contágio de risco sistêmico e estratégia de portfólios.   
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2 PROPOSTA METODOLÓGICA 

 

A fim de descrever o comportamento de ondas de fusão e aquisição no Brasil, esse 

trabalho propõe o uso da interpretação conjunta de modelos transitórios de Markov e processos 

de Hawkes, a fim de entender se os aspectos que definem esses modelos -  transiência e 

autoexcitação, respectivamente – podem ser empregados para entender o fenômeno de fusões 

e aquisições brasileiro. 

Transiência e autoexcitação estão associadas, na literatura de Sistemas Complexos, a 

propriedades como transição de fase e feedback/memória, respectivamente, como na revisão 

elaborada por Turner (2019). Este trabalho não busca caracterizar formalmente as ondas de 

fusão e aquisição como sistemas complexos, mas dar vazão à possibilidade de entender as 

mencionadas propriedades de tais ondas através de métodos empregados em econometria e 

finanças quantitativas. 

 

2.1 DEFINIÇÕES E MODELOS 

 

2.1.1. Modelos transitórios de Markov 

Segundo Morettin (2020b), os modelos de transição markovianos se assemelham a 

modelos lineares por partes; porém, pressupõe-se que exista uma variável de estado St, não 

observada, que pode ser modelada por uma cadeia de Markov.  

 Se considerarmos que essa cadeia de Markov possui dois estados (por exemplo, alta e 

baixa atividade de fusões e aquisições), o modelo é definido de acordo com a Equação 1.  

 

𝑋𝑡 =  {
𝜑0,1 +  𝜑1,1𝑋𝑡−1 + ⋯ +  𝜑𝑝,1𝑋𝑡−𝑝 + 𝜎1𝜀𝑡, 𝑠𝑒 𝑆𝑡 = 1,

𝜑0,2 +  𝜑1,2𝑋𝑡−1 + ⋯ +  𝜑𝑝,2𝑋𝑡−𝑝 +  𝜎2𝜀𝑡, 𝑠𝑒 𝑆𝑡 = 2
      (1) 

 

Onde:  

Xt: Número de transações no período t; 

St: variável aleatória desconhecida que indica o regime (por exemplo, S = 1 para baixa atividade 

e S = 2 para alta atividade); 

φ0, St: intercepto da série no regime St; 

φp, St: coeficiente associado às variáveis auto-regressivas; 

σSt εt: parcelas de erro padrão residual para o regime St, sendo εt,s ~ i.i.d N(0, 1). 
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A partir disso, é possível construir uma matriz de probabilidades transicionais 

(HAMILTON, 1989), ou seja, a matriz com as probabilidades de ocorrer a manutenção ou a 

mudança de regime – de alta para baixa atividade ou vice-versa (Equação 2). 

 

 

P =  [
p 1 − q

1 − p q
]     (2) 

 

Onde:  

 

p: probabilidade de permanência do estado de baixa atividade, P (st = 1 | st-1 = 1); 

1-p: probabilidade de transição do estado de baixa atividade para o estado de alta atividade, P 

(st = 1 | st-1 = 2); 

q: probabilidade de permanência do estado de alta atividade, P (st = 2 | st-1 = 2); 

1-q: probabilidade de transição do estado de alta atividade para o estado de baixa atividade, P 

(st = 2 | st-1 = 1). 

 

Dessa forma, é possível calcular a probabilidade incondicional de a série estar no estado 

de baixa atividade, s = 1, ou alta atividade, s = 2 (Equações 3 e 4). 

 

 

Pincond,   s=1 =  
1 − p

(1 − p) + (1 − q)
           (3) 

 

 

 

Pincond,   s=2 =  
1 − q

(1 − p) + (1 − q)
           (4) 

 

 

A estimação do modelo transitório de Markov se dá em três etapas, de acordo com Morettin 

(2020b): (i) cálculo das probabilidades filtradas para St, (ii) cálculo das probabilidades 

suavizadas para a mesma St e, por fim, (iii) a estimação dos parâmetros (betas) do modelo. 

 

As etapas (i) e (ii) são realizadas através do filtro e do suavizador de Kalman. O filtro de Kalman 

é um algoritmo de estimação recursiva que provê estimadores de mínimos quadrados do vetor 

de estados, utilizando uma combinação linear do conjunto de observações da série (por isso o 



17 

 

 

nome filtro). Ele fornece as equações de filtragem (s = t) e as equações de previsão (s < t). 

Quando s > t, dá-se o nome de suavizador.  (MORETTIN, 2020b). 

 

 

i. Cálculo das probabilidades filtradas para a variável de estado St:  

 

Para t = 1, ..., N, a previsão de um passo à frente (forward) é feita por (Equação 5):  

 

P( St = j ∣∣  𝐗t −1, M ) =  ∑ pij

2

i=1

P( St−1 = i ∣∣  𝐗t−1, M )     (5) 

 

Onde pij = P(St = j ∣ St = i, Xt - 1, M), j = 1,2. As probabilidades filtradas (filtro de Kalman- 

Equação 6) são:  

 

P( St = j ∣∣  𝐗t , M ) =  
P(𝐗t  ∣ St  = j, 𝐗t −1, M)P( St = j ∣∣  𝐗t −1, M )

P(𝐗t  ∣ St  = j, 𝐗t −1, M)
      (6) 

 

Onde P(Xt ∣ St = j, Xt - 1, M) é a densidade de Xt condicional ao estado j e  Xt – 1 . Além disso, 

como mostra a Equação 7),  

 

P(  𝐗t ∣∣   𝐗t −1, M ) =  ∑ P(𝐗t  ∣ St  = i, 𝐗t −1, M)

2

i=1

 P( St = j ∣∣  𝐗t −1, M )   (7) 

 

Em t = 1, o filtro se inicia com uma distribuição, podendo ser a distribuição de estado invariante 

P(S0 = i ∣ P), i = 1,2. 

 

ii. Cálculo das probabilidades suavizadas para a variável de estado St: 

 

Dadas as probabilidades filtradas para  t = 1, 2, ..., N, e valores iniciais P(St = j ∣ St = i, 

XN, M), as probabilidades suavizadas são obtidas por um suavizador de Kalman, “para trás” 

(backward: t = N-1, N-2, ...), de acordo com a Equação 8.  
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P( St = j ∣∣  𝐗N , M ) =  ∑
𝑝𝑗𝑖P( St = j ∣∣  𝐗t , M ) P( St=1 = i ∣∣  𝐗N, M )

∑ 𝑝𝑘𝑖P( St = k ∣∣  𝐗t , M )2
𝑘=1

2

𝑖=1

     (8) 

 

Onde pij = P(St+1 = i ∣ St = j, Xt , M), considerando a matriz de transição P = [pij] invariante no 

tempo. Em t = N-1, ocorre o filtro das probabilidades. Assim, as probabilidade suavizadas são 

obtidas por um algoritmo de filtragem forward e um de suavização backward (MORETTIN, 

2020b). 

 

iii. Estimação dos parâmetros do modelo 

 

Sendo S = {S0, S1, ..., SN} o espaço de estados observáveis, P = [pij] a matriz de 

transição, XN = (X1, X2, ... , XN)’ a matriz de observações, φj = (φ0,j,, φ1,j, ..., φp,j)’, j = 1, ..., k 

com p, k dados o palpite inicial para o vetor de coeficientes para cada um dos estados e θ = (φ1, 

..., φk, σ1, ..., σk, P)’ a matriz composta por cada um dos vetores  φj. Nesse caso, a 

verossimilhança é calculada por (Equação 9): 

 

L(𝐗, S ∣ 𝛉) = p(𝐗, S ∣ 𝛉)P( S ∣ 𝛉 )        (9) 

 

Onde p(.∣. , .) é a densidade conjunta dos dados, dado S e P(.∣.) é a densidade conjunta dos 

estados, que depende apenas de P. Deve-se maximizar essa verossimilhança para obter os 

estimadores (matriz de transição: 𝑝
𝑖�̂�
, coeficientes do modelo: φĵ  e erro quadrático: σ j

2̂) são 

obtidos conforme as Equações 10 e 11 (MORETTIN, 2020b):  

 

p(𝐗, S ∣ 𝛉) =  ∏ p( 𝐗t ∣∣ St, 𝐗t−1, 𝛉 )

N

t=1

=  ∏ ∏
1

√2πσjt: St=j

k

j=1

exp [
−1

2σj
2  (Xt −  φ0,j −  ∑ φijXt−i

p

i=1

)

2

]    (10)   

 

 

P( S ∣ 𝛉 ) =  P( S ∣ 𝐏 ) =  P( S0 ∣∣ 𝐏 ) ∏ ∏ p
ij

nij

k

j=1

k

i=1

   (11) 

 

Em que nij é o número de transações de i para j, sendo que pij = nij / N. Hamilton (1990) 

sugere a utilização do algoritmo EM (Expectation Maximization). Nesse algoritmo, as 

probabilidades suavizadas são utilizadas como pesos para a atualização dos coeficientes φj, por 
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meio da minimização da soma dos quadrados dos resíduos. As probabilidades de transição 

também são atualizadas de acordo com as probabilidades suavizadas (MIZRACH, WATKINS, 

1996). 

 

2.1.2. Processos de Hawkes  

 

Considerando um processo de ponto como uma sequência de eventos e1, e2,... en, 

ocorrendo em tempos correspondentes t1, t2,...tn, e sendo N(t) o número de eventos que 

ocorreram antes  de t,  a taxa de ocorrência de eventos instantânea no tempo t é chamada de 

Função de Intensidade Condicional e pode ser definida como mostrado na Equação 12 (Yan et 

al., 2016).  

 

λ(t) = lim
Δt → 0

𝔼 (N(t +  Δt) − N(t) ∣  ℋt)

 Δt
=  

𝔼 (dN(t) ∣  ℋt)

 dt
   (12) 

 

Onde:  

𝔼 (𝑁(𝑡 +  Δ𝑡): valor esperado do número de eventos no intervalo [t, t + Δt]; 

ℋ𝑡 = { 𝑒𝑖 ∣∣ 𝑡𝑖 < t }: conjunto de observações históricas anteriores a t. 

 

 Bompaire (2019) define o processo de Hawkes como um modelo para interação de D ≥ 

1 processos de ponto com uma excitação dinâmica contida na estrutura auto-regressiva das 

intensidades condicionais, conforme a Equação 13. 

 

λj(t ∣  ℋt) =  μj +  ∑  ∫ φij

t

0

D

j=1

(t − s )dNjs = μj +  ∑ ∑ φij(t − ti )

ti<t

 

D

j=1

      (13) 

Onde:  

𝜇𝑗 > 0: intensidades espontâneas ou basais (baseline ou background), que correspondem às 

intensidades exógenas dos eventos para os nós j = 1, ..., D; 

∑ ∑ 𝜑𝑖𝑗(𝑡 − 𝑡𝑖  )𝑡𝑖<𝑡  𝐷
𝑗=1 : função de excitação do processo; 

𝜑𝑖𝑗, 1 ≤   𝑗 ≤  𝐷: são os chamados kernels,  que quantificam a magnitude ao longo do tempo 

da influência dos eventos passados (ti) nos eventos recentes (t), entre os diferentes nós. O 

modelo paramétrico principal para os kernels é o exponencial, no qual se considera (Equação 

14): 

𝜑𝑖𝑗(t) =  αijβe−βt, αij > 0, β > 0   (14) 
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Onde:  

𝚽 = [𝛼𝑖𝑗  ]1≤𝑖,   𝑗 ≤𝑑: matriz de excitação do processo; 

𝛽: parâmetro de decaimento, que representa a memória do processo. 

 

A dupla (Nt,λ(t)) forma um processo markoviano, e a função de intensidade condicional 

é escrita como (Equação 15): 

 

dλj(t ∣  ℋt) =   ∑ β (μj − λj(t ∣  ℋt)) dt +  αijβNjs, j = 1, … , D 

D

j=1

    (15) 

 

Por meio dessa equação, não é necessário observar todos os eventos anteriores, pois o 

valor da intensidade condicional λi em um momento t2 pode ser obtido a partir de seu valor em 

um tempo anterior t1 < t2 e os eventos que ocorreram entre t1 e t2, o que gera ganho de eficiência 

para o modelo (BOMPAIRE, 2019).  

  Há uma abordagem mais geral, chamada soma de kernels exponencial, pela qual os 

kernels são definidos por (Equação 16): 

 

φij(t) = ∑ αij,uβue−βut

U

u=1

 , αij,u > 0, βu > 0   (16) 

 

 Além dessa variação, há diferentes tipos de kernels, como exponenciais simétricos,  ou 

gaussianos, ou definidos segundo diferentes distribuições de Pareto, ou ainda na forma de lei 

de potência (CHEYSSON, 2020). No entanto, o kernel exponencial é mais utilizado por sua 

popularidade e eficácia (YAN, 2016). Ao reformular a Equação 13, pode-se descrever o 

processo univariado (e considerando os  parâmetros μ, α e β invariantes no tempo) segundo a 

Equação 17: 

λ(t) =  μ +   ∫ φi

t

0

(t − s)ds =   μ +  ∑ αβe−β(t−ti) 

ti<t

       (17)  

 

 Um processo de Hawkes pode ser interpretado como uma composição de eventos 

“imigrantes” (immigrants), modulados pelas intensidades expontâneas, e eventos 

“descendentes” (offspring), modulados pela função de excitação (VAN DE WINKEL, 2019). 
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Obtém-se, portanto, processos de ramificação (branching) N(·|ti), consistindo de um imigrante 

no tempo ti e todos os seus descendentes, que são independentes. O processo de Hawkes é  a 

superposição de todas as ramificações (CHEYSSON, 2020). 

 O processo de Hawkes pode ser estacionário (estritamente estacionário), fracamente 

estacionário (estacionário de segunda ordem) ou não-estacionário. Morettin (2020a) define um 

processo estocástico Z= {Z(t), t ∈ τ} como estritamente estacionário caso todas as distribuições 

finito-dimensionais permanecem as mesmas sob translações no tempo (Equação 18):  

 

F(z1, … , zn;  t1 +  τ, … , tn +  τ) = F(z1, … , zn;  t1, … , tn), ∀t1, … , tn, τ ϵ 𝛕.    (18) 

 

 Isso significa, em particular, que a média e a variância são constantes. O mesmo autor 

define, ainda, um processo estocástico fracamente estacionário (ou estacionário de segunda 

ordem) como sendo aquele em que:  

(i) E{Z(t)} = μ(t)  = μ, constante, para todo t ∈ τ; 

(ii) E{Z2(t)} < ꝏ, para todo t ∈ τ; 

(iii) γ(t1,t2) = Cov{Z(t1), Z(t2)} é uma função de |t1 – t2|. 

 

 Van de Winkel (2019) explica que a condição de estacionaridade é geralmente muito 

restritiva, e geralmente considera-se as condições de estacionaridade fraca ao lidar com 

processos de Hawkes. Tomando apenas a condição (i) do critério de fraca, o autor mostra que 

é possível obter o valor esperado para um processo de Hawkes como (Equação 19): 

 

E[λ(t)] =  E (μ +  ∫ φi

t

0

(t − s)ds) =  μ +  E [∫ φi

t

0

(t − s)ds]  =  μ +  ∫ φi

t

0

(t − s)E[λ(t)]ds    (19) 

  

Ao assumir a condição de estacionaridade fraca, é possível tirar E[λ(t)] da integral (Equação 

20):  

E[λ(t)] =  
𝜇

1 −  ∫ φi
t

−∞
(t − s)ds 

 =  
𝜇

1 − ∫ φi
∞

0
(s)ds 

       (20) 

 

 Para que o processo seja estacionário, a integral no denominador precisa ser menor do 

que 1. Substituindo o kernel exponencial (Equação 21):  
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∫ φi

∞

0

(s)ds =  ∫ αβe−βs 
∞

0

ds =      αβ [
e−βs 

β
] |

∞

0
=  α    (21) 

 

 A constante α é chamada de fator de ramificação, definido como o número de 

descentendes diretos gerados por um único evento. O valor esperado E[λ(t)] para o processo de 

Hawkes é então obtido pela Equação 22, que é a mesma fórmula da soma de uma progressão 

geométrica infinita e descrescente com uma razão de progressão α e termo inicial μ.  

 

E[λ(t)] =  
𝜇

1 −  𝛼 
     (22) 

  

De acordo com o valor de α, pode-se considerar o processo de Hawkes como estando em uma 

das seguintes fases (VAN DE WINKEL, 2019):  

(i) Fase subcrítica (α <1): o processo é estacionário. Cada imigrante gera, em média, menos de 

um descendente e a descendência total de cada imigrante é finita (limitada). 

(ii) Fase crítica (α =1): o processo é quasi-estacionário e apesar de a intensidade condicional 

média crescer exponencialmente no tempo, o processo ainda deve ter um número esperado de 

eventos finito. A descendência total de cada imigrante é finita, porém há flutuações no tamanho 

dessa descendência. 

(iii) Fase supercrítica (α >1): o processo é não-estacionário. Cada imigrante gera, em média, 

mais de um descendente e a descendência total de cada imigrante é infinita. 

 Muitas vezes, o interesse está em modelar a contagem de eventos considerando sua 

disposição dentro de intervalos de comprimento fixo (dias, meses, semestres). Para isso, 

Cheysson (2020) define um processo de contagem intervalar com intervalo Δ associado a um 

processo de ponto N como o processo (Xt)t ∈ ℝ = (N[tΔ, (t+1)Δ])t ∈ ℝ, para tempo contínuo, ou 

(Xk)k ∈ ℤ = (N[kΔ, (k+1)Δ])k ∈ ℤ, para tempo discreto, gerada pela medida de contagem nos 

intervalos de tamanho Δ. 

 Para o processo Hawkes amostrado em tempo discreto em uma grade de tempo unitário 

regular, deve-se  levar em consideração o aliasing espectral, que retorna as altas frequências ao 

espectro aparente. Sendo N um processo de Hawkes estacionário em ℝ, e (Xk)k ∈ ℤ = (N[kΔ, 

(k+1)Δ])k ∈ ℤ a sequência de contagens intervalares, então Xk tem uma função de densidade 

espectral dada por (Equação 23):  
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𝑓𝑋𝑘
(𝜔) =  ∑ 𝑓𝑋𝑡

k ∈ ℤ

(𝜔 + 2𝑘𝜋)          (23) 

 

 Em que 𝑓𝑋𝑡
(·) é a função de densidade espectral definida para um processo de contagem 

intervalar com tempo contínuo.  

Para estimar, especificamente, um processo de contagem intervalar para tempo discreto, 

considerando sua função de densidade espectral  𝑓𝜃(·)  e θ um parâmetro vetorial desconhecido, 

um estimador para θ seria o minimizador definido por (Equação 24):  

 

𝜃�̂�  = arg  min
θ ∈ Θ

ℒ𝑛(𝜃)        (24) 

 

Onde (Equação 25):  

ℒ𝑛(𝜃) =  
1

4𝜋
 ∫ (log 𝑓𝜃(ω) + 

𝐼𝑛(ω)

𝑓𝜃(ω)
)

𝜋

−𝜋

𝑑𝜔    (25) 

 

é  a verossimilhança log-espectral do processo e 𝐼𝑛(ω) = (2𝜋𝑛)−1 |∑ 𝑋𝑘𝑒−𝑖𝑘𝜔𝑛
𝑘=1 |

2
 é o 

periodograma para a realização parcial (Xk) 1≤ k ≤ n . Esse procedimento é chamado estimação de 

Whittle (WHITTLE, 1952) e mais detalhes sobre ele são apresentados por Cheysson (2020).  

 

Esses estimadores podem ser otimizados através de técnicas como o algoritmo de Broyden, 

Fletcher, Goldfarb e  Shanno (BFGS) e L-BFGS-B, como o utilizado por Cheysson (2021). 

Esses estimadores lidam com o problema de minimização descrito pela Equação 26 

(BOMPAIRE, 2019):  

 

min 𝑤 𝜖 ℝ𝑑 𝐹(𝑤), 𝑐𝑜𝑚 𝐹(𝑤) = 𝑓(𝑤) + 𝑔(𝑤),  𝑓(𝑤) =  
1

𝑛
∑ 𝑓𝑖(𝑤)

𝑛

𝑖=1

     (26) 

 

Onde a função fi corresponde a uma perda calculada em uma amostra i do conjunto de dados e 

a função convexa g é um termo de penalização. 
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2.2 EXPERIMENTOS COM A PLATAFORMA S&P GLOBAL MARKET 

INTELLIGENCE 

 

Neste estudo, foram realizadas consultas ao banco de dados da plataforma S&P Market 

Intelligence a fim de coletar dados de transações (F&A).  Esse plataforma integra dados 

financeiros de diferentes indústrias, sendo altamente utilizada em pesquisa quantitativa para 

análise de investimentos, riscos e competitividade.  

 

2.2.1. Coleta de dados 

 

Esse estudo levou em consideração as transações de F&A que envolvem o Brasil na 

posição de comprador/investidor ou na posição de target (alvo). Essa escolha foi feita com a 

finalidade de abranger tanto aquisições de empresas nacionais por investidores estrangeiros 

quanto as aquisições realizadas por investidores brasileiros no exterior.  

O banco de dados da S&P Global Market Intelligence apresenta diferentes 

classificações para transação, como “Equity Capital Markets”, “Debt Capital Markets”, 

“Rounds of Funding”, “Shelf Registrations”, “Buyback” e, por fim, “M&A”. Além de 

considerar apenas transações anunciadas e finalizadas do tipo “M&A”, esse estudo considerou 

operações de M&A que envolvem apenas aquisição completa de empresas ou de participação 

majoritária. Foi levado em conta todo o histórico de M&A que atendesse a esses critérios. A 

Tabela 2 elenca os critérios de busca aplicados. 

 

Tabela 2. Critérios de busca na plataforma S&P Market Intelligence 
 

Transactions: New Screen 

Screening Criteria:  

1                 Transaction Type In Acquisition of Whole Company (incl. Majority Stake) 

2    And     Company Geography [Buyer/Investor]  [Brazil] 

3    Or     Company Geography [Target/Issuer]  [Brazil] 

4    And     Announced Date (dd/mm/yyyy)  [All History] 

5    And     Transaction Status In Announced;Completed 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir dos dados coletados.  

 

2.2.2. Preparação dos dados e modelagem 

 

A base de dados extraída foi filtrada por trimestres (intervalos de tempo geralmente 

considerados em estudos econômicos dessa natureza) e ordenada no tempo. Foram filtradas e 
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contabilizadas as aquisições em cada trimestre. Para os trimestres em que não houve nenhuma 

aquisição dentro do intervalo de atividade de M&A, foram incluídas linhas zeradas, a fim de 

evitar saltos ao longo da série temporal. 

Foram obtidas as estatísticas da série e também realizados testes para averiguar a 

estacionaridade / não-estacionaridade e a linearidade / não-linearidade da série temporal, e 

assim, entender a viabilidade da aplicação dos modelos em estudo, uma vez que o modelo 

transitório de Markov é não-linear e o processo de Hawkes, para ser estacionário, precisa ser 

aplicado sobre uma série no mínimo fracamente estacionária.  

Foram ajustados, inicialmente, modelos lineares generalizados de Poisson (log-linear) 

aos dados, pelo fato de a variável-resposta ser contável e uma distribuição de Poisson ser bem 

ajustada aos dados (conforme testes). Em seguida, foram ajustados, sobre os modelos lineares, 

modelos de Markov para dois regimes (alta e baixa atividade), testando diferentes ordens de 

auto-regressão e verificando a significância dos parâmetros. Esses modelos foram construídos 

utilizando o pacote MSwM do R (SANCHEZ-ESPIGARES, LOPEZ-MORENO, 2018), que 

realiza a estimação através do algoritmo EM (Expectation Maximization). 

Com esse pacote, podem ser feitos ajustes prévios com modelos lineares ou lineares 

generalizados à série, levando em conta que esses modelos não devem ser adequados (uma vez 

que estão sendo ajustados modelos não-lineares). Os resíduos, nesse caso, não devem ser do 

tipo ruído branco (MORETTIN, 2020b). 

Para o processo de Hawkes, foi aplicado um processo univariado de kernel exponencial, 

utilizando o pacote hawkesbow do R (CHEYSSON, 2021). Esse pacote utiliza a abordagem 

espectral para a estimação paramétrica de processos de Hawkes para contagens intervalares 

através da verossimilhança de Whittle, calculada através da função mle (que realiza os cálculos 

das Equações 23, 24 e 25) ou da função whittle (que realiza apenas os cálculos das Equações 

24 e 25). Como o ajuste foi feito sobre a série discreta (com os eventos contados dentro dos 

semestres), foi aplicada a função whittle. As estimações são otimizadas por meio do algoritmo 

L-BFGS-B. 

Os resultados das estimações são discutidos, os códigos das análises e modelos são 

apresentados no Anexo A.  
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A Figura 1 exibe o número trimestral de transações no Brasil, e a Tabela 3 mostra uma 

sumarização dos dados coletados, ao longo de 141 trimestres (do quarto trimestre 1984 ao 

quarto trimestre de 2020). 

Figura 1. Série histórica de F&A no Brasil. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, a partir dos dados coletados. 

 

Tabela 3. Estatística das transações: histórico brasileiro 
Número de transações 5.483 

Trimestres analisados 141 

Mínimo 0 

1º. Quartil 1 

Mediana 23 

Média 38,89 

3º. Quartil 78 

Máximo 173 

Fonte: Elaborado pelo autor, a partir dos dados coletados. 

 

Em relação ao volume total das transações, considerou-se coerente tendo em vista os 

critérios de busca aplicados e o intervalo de tempo considerado. Sobre o volume trimestral, 

percebe-se que era bem reduzido até meados do 50º trimestre (final da década de 90), quando 

começou a crescer gradativamente. Houve momentos em que as transações dispararam e depois 

caíram bruscamente, sugerindo um comportamento de ondas de alta e baixa atividade.  

O histograma da série é apresentado na Figura 2. 
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Figura 2. Histograma para a série de fusões e aquisições 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, a partir dos dados coletados. 

 

Ao observar o histograma, percebe-se que há uma frequência maior de valores próximos 

de zero, em primeiro lugar, e de valores próximos a cem, em segundo lugar. Isso sugere certa 

bimodalidade nos dados. Como são dados de contagem, foi gerado um gráfico diagnóstico da 

distribuição de Poisson (poissoness plot) para analisar o quão bem os dados se ajustam a uma 

distribuição de Poisson (Figura 3).  

 

Figura 3. Gráfico diagnóstico da distribuição de Poisson 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, a partir dos dados coletados. 
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Ao analisar o gráfico diagnóstico, percebe-se que há desvios maiores em relação à 

distribuição de Poisson para números de ocorrências baixos (próximos a zero) e altos (após cem 

ocorrências), o que, de certa maneira, está em concordância com o observado no histograma.  

Os resultados dos testes de estacionaridade são apresentados na Tabela 4. Foram 

aplicados os testes de Dickey-Fuller aumentado (Augmented Dickey-Fuller, ADF), de 

Kwiatkowski–Phillips–Schmidt–Shin (KPSS) e de Phillips-Perron (PP). 

 

Tabela 4. Testes de estacionaridade 

Fonte: Elaborado pelo autor, a partir dos dados coletados. 

 

Pela análise dos testes, percebe-se que a série não é estacionária. No entanto, foi 

realizado ainda o teste de Cho para identificar se há estacionaridade de segunda ordem 

(necessária para que, na estimação de um processo de Hawkes, este seja estacionário). Para esse 

teste, estatística é obtida medindo e maximizando a diferença na estrutura de segunda ordem 

entre pares de intervalos sorteados aleatoriamente (CHO, 2016). O resultado do teste é mostrado 

na Tabela 5.  

Tabela 5. Teste de Cho para estacionaridade de segunda ordem 

Teste H0 Intervalos sorteados Estatística Critério Conclusão 

Teste de 
Cho 

(2016) 

Série 
estacionária 

81 96 97 124 2,249675 4,166572 
Série estacionária 
(segunda ordem) 

Fonte: Elaborado pelo autor, a partir dos dados coletados. 

Os resultados dos testes de não-linearidade são sumarizados na Tabela 6.  

 

 

 

Teste H0 Lag 

Resultados 

Conclusão Sem drift ou tendência Com drift e sem tendência Com drift e tendência 

Estatística p-valor Estatística p-valor Estatística p-valor 

ADF 
A série é 

não-
estacionária 

0 0,385 0,753 -0,554 0,853 -3,8 0,0211 

Não-
estacionária 

1 0,747 0,857 -0,192 0,932 -3,33 0,0695 

2 1,229 0,942 0,186 0,97 -2,55 0,345 

3 1,669 0,976 0,505 0,985 -2,08 0,5387 

4 1,306 0,951 0,259 0,975 -2,48 0,3752 

5 0,918 0,903 -0,045 0,951 -3,11 0,1152 

KPSS 
Série 

estacionária 
2 0,108 0,1 0,361 0,094 0,171 0,0291 

PP 
Série 

estacionária 
4 2,84 0,99 0,949 0,986 -28,7 0,01 
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Tabela 6. Testes de não-linearidade 
Teste Hipótese nula p-valor 

Teste de rede neural de Teräesvirta Linearidade da média 0,0482885 

Teste de rede neural branca Linearidade da média 0,01304718 

Teste de Keenan, um grau A série temporal segue algum processo AR 0,1393606 

Teste de McLeod-Li A série temporal segue algum processo ARIMA  0 

Teste de Tsay A série temporal segue algum processo AR  2,363545e-06 

Teste de razão de verossimilhança 

para limiar de linearidade  

A série temporal segue algum processo TAR 

(Threshold AutoRegressive) 

3,300597e-07 

Fonte: Elaborado pelo autor, a partir dos dados coletados. 

 

Analisando os resultados dos testes, pode-se observar que a hipótese nula é rejeitada em 

quase todos eles (com exceção do teste de Keenan), o que indica um comportamento não-linear 

da série. Uma série ser não-linear significa que apresenta comportamentos como mudanças 

repentinas, volatilidade (variância alterando no tempo) e irreversibilidade (MORETTIN, 

2020a). O teste de Keenan verifica se a série segue algum processo auto-regressivo, assim como 

o teste de Tsay, sendo que neste último, o hipótese nula foi rejeitada.  

 A Figura 4 apresenta os gráficos de dispersão da série em relação a seus valores 

defasados (até lag 4), sugerindo a não-linearidade. 

 

Figura 4. Gráfico de dispersão da série de F&A brasileira em relação a seus valores defasados 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, a partir dos dados coletados. 
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Tendo o indício da não-linearidade da série, foram realizados testes com diferentes variáveis 

auto-regressivas para os modelos transitórios de Markov (alta e baixa atividade), após o ajuste 

preliminar de um modelo linear generalizado de Poisson. Verificou-se que os modelos que 

apresentaram melhor combinação conjunta de indicadores (log-verossimilhança, Critério de 

Informação de Akaike - AIC, Critério de Informação Bayesiano – BIC e nível de significância 

de parâmetros) foram alcançados utilizando auto-regressão de terceira ordem – AR(3), 

conforme mostrado na Tabela 7. Foram testadas, sucessivamente, ordens de auto-regressão que 

obtivessem menores AIC e BIC, sem que o número de coeficientes significativos fosse muito 

comprometido.  

 

Tabela 7. Testes realizados para várias ordens de auto-regressão 

Ordem Log-verossimilhança AIC BIC % coef. signif.* 

AR(1) -575,67  1159,35  1190,88  100  

AR(2) -546,80  1105,60  1152,81  66,7  

AR(3) -526,55  1069,09  1131,93  87,5  

AR(4) -503,56  1027,12  1105,52  70  

AR(5) -498,93  1021,85  1115,76  66,7  

AR(6) -492,19  1012,38  1121,73  64,3  

AR(7) -486,33  1004,66  1129,39  75  

AR(8) -477,85  991,69  1131,74  66,7  

AR(9) -481,89  1003,79  1159,10  70  

AR(10) -458,12  960,23  1130,74  86,4  

Fonte: Elaborado pelo autor, a partir dos dados coletados. 

* Percentual de coeficientes significativos em relação a todos os coeficientes do modelo.  

 

A Tabela 8 apresenta os scorecards dos modelos transitórios de Markov para os regimes 

de alta e baixa atividade, e a Tabela 9 mostra os intervalos de confiança a nível de 95% para os 

coeficientes dos modelos de alta e baixa atividade.  

 

Tabela 8. Scorecards dos modelos para os regimes de alta e baixa atividade 

Coeficientes 
Regime 1 – Baixa atividade Regime 2 – Alta atividade 

Coeficiente Erro padrão P-valor Coeficiente Erro padrão P-valor 

𝜑0̂ -0,7323 0,2275 0,0012868 2,7577 0,0556 <2,2e-16 

𝜑1̂ 0,0075 0,0021 0,0003551 0,0136 0,0019 8,191e-13 

𝜑2̂ 0,0246 0,0026 <2,2e-16 -0,0001 0,0045 0,98229 

𝜑3̂ 0,0222 0,0027 2,22e-16 0,0066 0,0023 0,00411 

Fonte: Elaborado pelo autor, a partir dos dados coletados. 
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Tabela 9. Intervalo de confiança a nível de 95% para os coeficientes 

Coeficientes 
Regime 1 – Baixa atividade Regime 2 – Alta atividade 

Limite Inf. Estimativa Limite Sup. Limite Inf. Estimativa Limite Sup. 

𝜑0̂ -1,178284 -0,7323299 -0,2863757 2,648686 2,7577216 2,8667573 

𝜑1̂ 0,003471309 0,00750450 0,01153769 0,009872654 0,01362871 0,01738477 

𝜑2̂ 0,019537979 2,45579e-02 0,029577758 -0,008904836 -5,6104e-05 0,008792628 

𝜑3̂ 0,01693028 0,022154695 0,02737911 0,00200556 0,006583292 0,01116102 

Fonte: Elaborado pelo autor, a partir dos dados coletados. 

 

As equações estimadas para os regimes ficam (Equação 20):  

 

�̂�𝑡 =  {
  −0,7323 +  0,0075𝑋𝑡−1 +  0,0246𝑋𝑡−2 +  0,0222𝑋𝑡−3 +  𝜎1̂𝜀�̂�, 𝑠𝑒 𝑆𝑡 = 1, (20)

2,7577 +  0,0136𝑋𝑡−1 +  0,0066𝑋𝑡−3 + 𝜎2̂𝜀�̂� ,                        𝑠𝑒 𝑆𝑡 = 2
 

 

O valor esperado para cada regime pode ser obtido através da Equação 26: 

𝔼 (𝑋𝑡) =   
𝜑

0̂

1 − ∑ 𝜑
�̂�

3
𝑖=1  

       (26) 

 

Como tratam-se de modelos log-lineares, é preciso aplicar o operador exponencial para 

identificar as contagens. Fazendo o cálculos:  

 Número médio de transações para o regime de baixa atividade: exp(-0,7323/(1-

0,0075+0,0246+0,0222)))= exp(-0,7743) = 0,46 ≅ 1 transação; 

 Número médio de transações para o regime de alta atividade: exp(2,7577/(1-0,0136-0,0066)) 

= exp(2,8146) = 16,69 ≅ 17 transações. 

Como esperado, a média de transações para o regime de alta atividade é superior à do 

regime de baixa atividade, o que indica, de fato, uma mudança de nível para a atividade de F&A 

entre os estados. Percebe-se ainda que a equação para o modelo de alta atividade não possui o 

coeficiente auto-regressivo de ordem 2. O modelo é, portanto, AR(3) incompleto apenas para 

alta atividade. Isso sugere que o impacto do passado no presente é diferente entre os diferentes 

estados, e guarda certa similaridade com os resultados encontrados por Coelho (2011). 

A matriz de probabilidades transacionais é mostrada na Tabela 10.  

Tabela 10. Matriz de probabilidades transicionais 
Matriz de probabilidades transicionais 

 Regime 1 Regime 2 

Regime 1 0,90550119 0,07440506 

Regime 2 0,09449881 0,92559494 
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Fonte: Elaborado pelo autor, a partir dos dados coletados. 

 

Calculando as probabilidades incondicionais, percebe-se que os números para o regime 

2 foram superiores do que os do regime 1:  

 Probabilidade incondicional – Regime 1: 0,4405172 

 Probabilidade incondicional – Regime 2: 0,5594828 

 

Por fim, a Figura 5, Figura 6 e Figura 7 evidenciam os intervalos de duração dos regimes 

de baixa atividade (regime 1) e alta atividade (regime 2). Percebe-se que os intervalos do regime 

de alta atividade cobrem perto de dois terços do histórico, o que justifica o fato de a média de 

transações para alta atividade ser menor do que a metade da média para a série inteira. 

Provavelmente os intervalos com atividade medianamente expressiva de F&A foram 

incorporados ao regime de alta atividade.  

Observa-se também que os pontos de mudança de regime correspondem a muitas 

observações já levantadas por Coelho (2011):  

(i) a primeira grande mudança de regime sendo trazida pela abertura de capital e pelo Plano 

Real (início da década de 1990 – correspondendo à transição posterior ao quadragésimo 

trimestre); 

(ii) a segunda grande mudança de regime, com a crise de 2008 (correspondendo à transição 

posterior ao centésimo trimestre). 

 Além disso, podem-se perceber no gráfico transições posteriores ao estudo de Coelho 

(2011), como a mudança ocorrida após o 120º trimestre, provavelmente associada às condições 

político-econômicas que levaram à deflagração do impeachment. Já bem próximo do final da 

série, há também uma leve diminuição do ritmo da atividade de F&A no segundo trimestre de 

2020, quando foi declarada a pandemia do coronavírus. A atividade foi retomada logo em 

seguida, em conformidade com o observado nos relatórios já mencionadas das consultorias 

KPMG e PwC.  
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Figura 5. Comparação entre os regimes 1 e 2 

 
Fonte: Elaborado pelo autor, a partir dos dados coletados. 

 

Figura 6. Regime 1 (baixa atividade) 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, a partir dos dados coletados. 
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Figura 7. Regime 2 (alta atividade) 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, a partir dos dados coletados. 

 

As séries temporais dos resíduos – de forma agrupada e individualizada - é mostrada na 

Figura 8 e Figura 9. 

Figura 8. Série temporal dos resíduos, agrupada 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, a partir dos dados coletados. 
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Figura 9. Série temporal dos resíduos para cada regime 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, a partir dos dados coletados. 

 

 

Ao analisar os diagramas de autocorrelação e autocorrelação parcial, nota-se que não há 

correlação entre os resíduos; no entanto, eles não se enquadram muito bem numa distribuição 

normal (de acordo com o diagrama Q-Q), o que, conforme Sanches-Espigares e Lopez-Moreno 

(2018), não é uma condição crítica para a validação do modelo (Figura 10 e Figura 11).  
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Figura 10. Diagramas de autocorrelação e autocorrelação parcial dos resíduos 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, a partir dos dados coletados. 

Figura 11. Diagrama Q-Q 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, a partir dos dados coletados. 
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Tendo evidências de que a série possui comportamento fracamente estacionário, foi 

então estimado o processo de Hawkes de contagens intervalares sobre a série. Os parâmetros 

aprendidos são descritos na Tabela 11.  

 

Tabela 11. Parâmetros aprendidos do processo de Hawkes 
Parâmetro Valor 

Intensidade espontânea, μ 1,618430 

α 0,990000 

β 0,867366 

Fonte: Elaborado pelo autor, a partir dos dados coletados /  

Pacote hawkesbow do R (CHEYSSON, 2021) 

 

A Equação 27 descreve o modelo:  

 

𝜆(𝑡) =  1,61843 +  ∑ 0,85869234 𝑒−0,867366(𝑡−𝑡𝑖) 

𝑡𝑖<𝑡

     (27) 

 

A partir desses valores, é possível calcular o valor esperado da intensidade do processo 

𝔼[𝜆(𝑡)], levando em conta a condição de estacionaridade α ≤ 1 (vide Equação 22).  
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Realizando o cálculo: 𝔼 (𝜆(𝑡)) = 1,618430/ (1- 0,99) = 161,843 trimestre -1. Isso 

significa que o valor esperado para o número de eventos é finito. Como α é muito próximo a 1, 

o processo pode ser considerado quasi-estacionário (condição crítica), e a descendência total de 

cada imigrante é finita, admitindo flutuações em seu tamanho, conforme explica Van de Winkel 

(2019).  

Uma outra explicação seria a de que, considerando a restrição α < 1, o algoritmo de 

otimização tenha atingido o limite superior, condicionando a estimação ao maior valor possível 

para não falhar. No entanto, isso não elimina a plausibilidade de que o processo possa ter se 

aproximado da condição crítica.  

Para entender esse impasse, foi realizada uma estimação por máxima verossimilhança 

com a série diária de fusões e aquisições para o mesmo período, situada no tempo de forma 

fracionada, perturbada de forma a não gerar sobreposição de dois eventos em uma mesma 

marcação de tempo e representar uma série no tempo contínuo.  Com os parâmetros aprendidos, 

foram realizadas 1000 simulações, e uma estimação de Whittle sobre cada uma dessas 

simulações.  

Os valores obtidos com a estimação por máxima verossimilhanaça, o diagrama box-plot 

para o parâmetro α após as mil simulações e estimações de Whittle correspondentes, e as 

estatísticas da distribuição dos mil outputs são apresentados, respectivamente, na Tabela 12, na 

Figura 12 e na Tabela 13. 

 

Tabela 12. Parâmetros aprendidos pela estimação por máxima verossimilhança a partir da 

série de eventos diários. 
 

Parâmetro Valor 

Intensidade espontânea, μ 0,002978152 

α 0,999900000  

β 0,019807608 

Fonte: Elaborado pelo autor, a partir dos dados coletados. 
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Figura 12.  Box-plot do parâmetro alfa para mil estimações de Whittle sobre mil simulações 

com os parâmetros aprendidos por máxima verossimilhança da série diária. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, a partir dos dados coletados. 

 

Tabela 13. Estatística descritiva das mil estimações de Whittle sobre mil simulações com os 

parâmetros aprendidos por máxima verossimilhança da série diária. 
 

Estatísticas mi alfa beta Valor esperado de λ(t) 

Média 1.442889 0.953865791 2.371173433 58.87775436 

Erro padrão 0.17115 0.001559181 0.040092499 4.704838615 

Mediana 0.524458 0.969716068 2.010613382 16.32908138 

Moda 0.01 0.99 - - 

Desvio padrão 5.412234 0.04930562 1.267836149 148.7800605 

Variância 29.29228 0.002431044 1.607408501 22135.50639 

Mínimo 0.01 0.551853821 0.633580358 0.140609052 

Máximo 118.2118 0.99 12.77934104 2244.152707 

Contagem 1000 1000 1000 1000 

Fonte: Elaborado pelo autor, a partir dos dados coletados. 

 

Analisando os resultados, observa-se que a estimação por máxima verossimilhança para 

a série diária também chegou a um valor de 0,99 para o parâmetro α.  A média de α para mil 

estimações de Whittle sobre mil simulações diferentes é de 0,9539, porém, a moda igualou o 

valor máximo de 0,99. O algoritmo provavelmente atingiu seu valor-limite para o parâmetro α 

(dadas as condições de calibração) e, nesse caso, um processo de Hawkes estacionário 

provavelmente não se ajusta adequadamente aos dados.  

Uma alternativa interessante, em um trabalho posterior, seria realizar a o ajuste de um 

modelo INAR (INteger-valued AutoRegressive ou auto-regressivo de valores inteiros), de 

forma que esse modelo pudesse levar em conta aspectos de não-estacionaridade. Os modelos 

INAR(ꝏ), ou seja, com ordem auto-regressiva infinita, podem ser consideradas versões em 

tempo discreto dos processos de Hawkes, conforme mostrado por Kirchner (2016). 
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Eventualmente, poderiam ser testados também processos de Hawkes com diferentes 

kernels (e portanto, diferentes condições de estacionaridade) ou mesmo processos de Hawkes 

não-estacionários. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 A partir dos testes realizados, verificou-se que, para o modelo transitório de Markov, a 

ordem de auto-regressão que melhor se ajusta aos dados é a terceira – AR(3), sendo o modelo 

completo para o regime 1 (baixa atividade) e incompleto para o regime 2 (alta atividade). A 

diferença nas médias para cada um dos modelos é esperada, tendo em vista que as ondas 

sugerem mudanças de nível na série temporal. O coeficiente auto-regressivo de ordem 2 aparece 

apenas no modelo para baixa atividade, o que indica impacto diferente do passado para os 

diferentes regimes. 

 Ao analisar os períodos delimitados pelo modelo como alta e baixa atividade, percebe-

se que as transições de estado possuem boa correspondência com o que preconiza estudos 

anteriores, como o de Coelho (2011) e os relatórios das consultorias KPMG e PwC, em períodos 

críticos para a história das F&A no Brasil, como a abertura de capital e na década de 80, o Plano 

Real no início da década de 90, a crise de 2008, a crise de 2015 e a ameaça do coronavírus. 

 No que diz respeito ao processo de Hawkes, percebe-se que a estimação de Whittle para 

contagens intervalares não representou um bom ajuste para a série temporal. Potencialmente, 

outros modelos, como os processos de Hawkes com kernels de diferentes formulações ou 

mesmo não-estacionários e modelos INAR, seriam bem-vindos para capturar a não-

estacionaridade e proporcionar um melhor ajuste à série temporal. 
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ANEXO A - CÓDIGO EM R DAS ANÁLISES E MODELOS 

 

#Importando os pacotes necessários 

library(MSwM) 

library(nonlinearTseries) 

library(hawkesbow) 

library(tseries) 

library(unsystation) 

library(dplyr) 

 

 

#Carregando os dados 

mergersaqbr <- read.csv("matriz_markov.csv", sep = ';') 

View(mergersaqbr) 

 

#Obtendo uma sumarização dos dados 

summary(mergersaqbr) 

 

#Plotando a série temporal 

plot(ts(mergersaqbr$numtrans)) 

 

#Adicionando uma coluna para contagem de trimestres 

mergersaqbr$trim <- 1:nrow(mergersaqbr) 

View(mergersaqbr) 

 

#Visualizando o histograma da série 

hist(mergersaqbr$numtrans, prob=TRUE, col="grey") 

lines(density(mergersaqbr$numtrans), col="blue", lwd=2)  

 

 

#Realizando os testes de estacionaridade 

stationary.test(mergersaqbr$numtrans, method ="adf", nlag = 6) 

stationary.test(mergersaqbr$numtrans, method ="kpss", nlag = 6) 

stationary.test(mergersaqbr$numtrans, method ="pp",nlag = 6) 

 

#Realizando um teste de estacionaridade de segunda ordem (estacionaridade 

fraca) 

unsys.station.test(mergersaqbr$numtrans) 

 

#Testes de não-linearidade 

nonlinearityTest(mergersaqbr$numtrans, verbose = TRUE) 

 

#Plotando as lags da série temporal  

lag.plot(mergersaqbr$numtrans, lags=4, do.lines=F, diag=F) 

 

#Verificando se uma distribuição de Poisson se ajusta bem aos dados 

distplot(mergersaqbr$numtrans, type="poisson") 

 

#Ajuste inicial de um modelo linear generalizado de Poisson 

model1 = glm(numtrans~1, data = mergersaqbr, family = "poisson") 

summary(model1) 

 

glm(formula = numtrans~1, data = mergersaqbr, family = "poisson") 

 

#Ajuste do modelo transitório de dois regimes de Markov 

 

 

#AR(1) 

m1=msmFit(model1,k=2, p =1, sw=c(TRUE, TRUE),family="poisson", 

control=list(parallel=FALSE)) 
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summary(m1) 

 

#AR(2) 

m2=msmFit(model1,k=2, p =2, sw=c(TRUE, TRUE, TRUE),family="poisson", 

control=list(parallel=FALSE))  

summary(m2) 

 

#AR(3) 

m3=msmFit(model1,k=2, p =3, sw=c(TRUE, TRUE, TRUE, TRUE),family="poisson", 

control=list(parallel=FALSE))  

summary(m3) 

 

#AR(4) 

m4=msmFit(model1,k=2, p =4, sw=c(TRUE, TRUE, TRUE, TRUE, 

TRUE),family="poisson", control=list(parallel=FALSE))  

summary(m4) 

 

#AR(5) 

m5=msmFit(model1,k=2, p =5, sw=c(TRUE, TRUE, TRUE, TRUE, TRUE, 

TRUE),family="poisson", control=list(parallel=FALSE))  

summary(m5) 

 

 

#AR(6) 

m6=msmFit(model1,k=2, p =6, sw=c(TRUE, TRUE, TRUE, TRUE, TRUE, TRUE, 

TRUE),family="poisson", control=list(parallel=FALSE))  

summary(m6) 

 

#AR(7) 

m7=msmFit(model1,k=2, p =7, sw=c(TRUE, TRUE, TRUE, TRUE, TRUE, TRUE, TRUE, 

TRUE),family="poisson", control=list(parallel=FALSE))  

summary(m7) 

 

#AR(8) 

m8=msmFit(model1,k=2, p =8, sw=c(TRUE, TRUE, TRUE, TRUE, TRUE, TRUE, TRUE, 

TRUE, TRUE),family="poisson", control=list(parallel=FALSE))  

summary(m8) 

 

#AR(9) 

m9=msmFit(model1,k=2, p =9, sw=c(TRUE, TRUE, TRUE, TRUE, TRUE, TRUE, TRUE, 

TRUE, TRUE, TRUE),family="poisson", control=list(parallel=FALSE))  

summary(m9) 

 

#AR(10) 

m10=msmFit(model1,k=2, p =10, sw=c(TRUE, TRUE, TRUE, TRUE, TRUE, TRUE, 

TRUE, TRUE, TRUE, TRUE, TRUE),family="poisson", 

control=list(parallel=FALSE))  

summary(m10) 

 

#Obtendo os intervalos de confiança para os coeficientes do MTM 

intervals(m3) 

 

 

#Plots - modelo transitório de Markov 

par=(mar=rep(2,4)) 

plot(m3) 

plotProb(m3,which=1) 

plotProb(m3,which=2) 

plotProb(m3,which=3) 

 

plotDiag(m3,which=1) 
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plotDiag(m3,which=2) 

plotDiag(m3,which=3) 

 

#Ajuste de um processo de Hawkes discreto 

hwp<-whittle(mergersaqbr$numtrans, 'Exponential') 

hwp 

 

 

#Importação da base com os registros diários 

dayhawkes <- read.csv("day_hawkes_001.csv", sep = ';') 

View(dayhawkes) 

summary(dayhawkes) 

timestamps<-dayhawkes$final_timestamps 

 

#Estimação de um processo de Hawkes por máxima verossimilhança 

 

mle(timestamps, "Exponential", end = 13149.23) 

 

 

 

 

#Realizando 1000 simulações e estimações de Whittle 

set.seed(144) 

 

results = list() 

for (i in 1:1000){ 

     x_j = hawkes(13254, fun = 0.002978152, repr = 0.999900000, family = 

'exp', rate = 0.019807608) 

     y_j = discrete(x_j, binsize = 94) 

     z_j = whittle(y_j, 'Exponential') 

     result <- t(data.frame(z_j$par)) 

     result$i<-i 

     results[[i]]<-result 

}   

 

 

 

 

resultados = do.call(rbind.data.frame, results) 

colnames(resultados) <- c('mi','alfa', 'beta', 'i') 

View(resultados) 

 

 

 

resultados$vlr_esp<-resultados$mi/(1-resultados$alfa) 

 

summary(resultados) 


