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RESUMO 
 

 

O objetivo deste trabalho é a análise dos investimentos em ações no Brasil, 

comparativamente a investimentos em títulos federais e outros ativos típicos de reserva de valor, 

procurando estabelecer se o adicional de risco incorrido em ações foi recompensado pelo 

aumento do retorno quando comparado a ativos mais conservadores. O período de análise está 

compreendido entre março de 1986 e dezembro de 2005. A fundamentação teórica foi conduzida 

com base na Moderna Teoria de Portfólios e os estudos foram desenvolvidos com base em dados 

secundários sobre os principais ativos financeiros e indicadores, a saber: Índice Bovespa, taxa 

Selic, Ouro, Dólar, Caderneta de Poupança e um indicador de inflação, o Índice Geral de Preços 

– IGP. Para melhor compreensão desse tema, no decorrer desta dissertação, também, foram 

abordados a história das Bolsas de Valores, o ambiente econômico vigente nos diversos planos 

econômicos, a análise dos resultados e apresentada a conclusão. Os diversos estudos realizados 

indicaram que o investimento em ações, representado pelo Índice Bovespa, quando comparado 

ao de renda fixa – no caso, o título público remunerado pela taxa Selic – apesar de maior risco, 

apresentou um retorno inferior ao longo do período pesquisado. 
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ABSTRACT 
 
 

The objective of this dissertation is a comparative analysis of investing in stock in Brazil 

compared to investing in government bonds and other reserve securities type of assets, aiming at 

deciding whether the incurred risk in stock has been rewarded by an increased return compared 

to investing in more conservative assets. 

The covered period of analysis is from March 1986 to December 2005. The analysis was 

made based on Modern Portfolio Theory and the studies were carried out on secondary data on 

the main financial assets and indicators, namely: the Bovespa index, the Selic rate, Gold, Dollar, 

Savings Accounts and one inflation indicator, the General Price Index – IGP. In order to enhance 

the comprehension of the subject, throughout the dissertation, the history of the Stock Exchange, 

the economic environment of the respective economic plans, analysis of the result and a 

conclusion has been included. Various performed studies points to the fact that investing in 

stocks, represented by the Bovespa index, and when compared to fixed interest – in this case, 

government securities remunerated according to the Selic – had a lower return in spite of the 

greater risk.  
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1 – INTRODUÇÃO 

 
O mercado de ações vem despertando o interesse dos investidores em função do bom 

desempenho das ações nos últimos anos. Em 2005, o mercado acionário apresentou-se como a 

aplicação financeira que maior retorno proporcionou aos investidores. O Índice Bovespa fechou 

o ano em 33.455 pontos, com as expressivas valorizações de 27,7% em termos nominais e de 

44,8% diante da variação cambial do ano, quando comparado com o resultado obtido em 2004.  

Esse bom resultado das ações tem se repetido nos últimos três anos, atraindo novos 

investidores para o mercado acionário, proveniente tanto do mercado local como do mercado 

internacional, e melhorando as condições de preços para novas emissões de ações por parte das 

empresas abertas.  

Será que, quando se analisa o comportamento histórico dos retornos das ações brasileiras 

em períodos mais longos e se compara com os retornos de outros ativos financeiros, esse bom 

resultado ocorrido nos últimos três anos se conserva? O retorno obtido no investimento em ações 

foi recompensador diante do aumento de risco incorrido pelo investidor?  

O investimento em ações é geralmente sugerido pelos consultores financeiros para prazos 

maiores, decorrente da necessidade de maior período para a maturação das estratégias adotadas. 

Esse argumento tem uma referência teórica, lastreada na teoria de finanças sobre a relação risco e 

retorno, em que se ressalta que as estratégias de investimento de longo prazo devem apresentar 

retornos maiores que as de curto prazo por causa do maior risco incorrido. 

Tem havido muito interesse, tanto teórico como empírico, pelo desempenho do mercado 

acionário em períodos mais longos para confirmar se os investidores têm conseguido obter um 

retorno compatível com o risco adicional inerente a esse ativo; principalmente nos períodos de 

implantação dos planos econômicos, a partir de 1986 com o anúncio do Plano Cruzado, quando 

os mercados financeiros foram fortemente afetados pelas diversas mudanças na política 

econômica governamental.  

De certa forma, avançou-se muito nos últimos anos, após a adoção do Plano Real, em 

função de certa estabilização da inflação, mas torna-se interessante aprofundar a investigação 

diante do comportamento instável vivenciado, no passado, pela economia brasileira, marcada por 

elevados índices de inflação. Como decorrência, os preços das ações e dos outros ativos 
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financeiros oscilaram fortemente, com movimentos alternados de altas e baixas nas suas 

cotações, dificultando uma análise precisa dos investimentos nesses períodos.  

Dentro desse contexto, este trabalho abordará o comportamento das ações no longo prazo, 

analisando seu retorno e risco e comparando-os com os de outros ativos financeiros. 

Um mercado de capitais desenvolvido pode ser um mecanismo importante para a 

formação e alocação de capital de forma eficiente, auxiliando o crescimento da atividade 

econômica. Nas palavras de Beuren et al. (2006, p. 1), o mercado de ações tem um papel 

relevante na economia: 

 

Que durante a última década, as bolsas de valores mobiliários passaram a desempenhar novo 

papel no sistema financeiro internacional, diferente de qualquer outro visto desde a Segunda 

Guerra Mundial. Em termos quantitativos, os mercados que operam por meio de bolsas 

regulamentadas cresceram em uma escala nunca antes imaginada, o que lhes atribuiu função 

ativa e de responsabilidade no centro da economia mundial. 

 

Torna-se mais evidente a cada dia a contribuição positiva do mercado de capitais e, 

especificamente, o destacado papel do mercado acionário para o desenvolvimento econômico. É 

importante que ocorra aumento no interesse dos investidores para estimular o mercado acionário 

local, e, para isso, é necessário que o retorno dos investidores seja atrativo e condizente com os 

riscos assumidos. O mercado de ações no Brasil ainda é pequeno, com valor de capitalização 

baixo diante de outros países, desenvolvidos e em desenvolvimento.  

Conforme os dados divulgados pela Bolsa de Valores de São Paulo – Bovespa, os 

investidores pessoas físicas, institucionais, instituições financeiras e empresas apresentaram 

redução em sua participação nas negociações da Bovespa em 2005. Os recursos dos investidores 

estrangeiros foram os únicos que apresentaram crescimento na participação, respondendo por 

32,8% do total geral, participação superior à de 27,3% obtida em 2004.  

De fato, com exceção dos investidores estrangeiros, o volume de recursos da economia 

aplicado no mercado acionário não tem crescido, apesar da boa valorização apresentada pelas 

ações nos últimos três anos. Uma boa referência é a baixa participação dos fundos de ações na 

indústria de fundos de investimento, conforme dados publicados pela Associação Nacional dos 

Bancos de Investimentos – ANBID, que mostram a participação dos fundos de ações,  

permanecendo, praticamente, abaixo de 10% sobre o patrimônio líquido anual de todos os fundos 
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de investimento desde 1988. A única exceção ocorreu em 1997, quando o investimento em 

fundos de ações atingiu 11,2%.  

Quando se olha o comportamento do investidor em outros países, no caso nos Estados 

Unidos da América, verifica-se um cenário oposto ao do Brasil, com os investidores locais tendo 

uma participação relevante nas negociações com as ações. Um provável motivo que explique 

essa diferença pode ser que, nos Estados Unidos, o retorno das ações diante do título do governo 

de 30 anos tem sido na média superior em 6,5% ao ano desde 1926, conforme dados relatados 

por Siegel (2002, p. 18). Alguns fatores podem ter estimulado essa diferença, como a redução na 

inflação, o aumento da estabilidade da economia, as taxas tributárias favoráveis para os ganhos 

provenientes das ações e a queda acentuada nos custos de transação. 

Caso o Brasil consiga manter certa estabilidade econômica e monetária, maior 

diversificação da alocação dos recursos da economia começará a aparecer com maior nitidez, 

podendo significar um aumento da participação das ações, contrariamente às estratégias 

convencionais que se apoiavam exclusivamente nos investimentos em renda fixa para garantir 

rentabilidade aos principais indicadores do mercado.  

Entretanto, por estarem circunscritos a um ambiente econômico ainda instável, os 

investimentos, em geral, devem ser monitorados para serem adequados às novas condições de 

risco e retorno. Nesse sentido, justifica-se a incursão pelo campo teórico em busca de um 

referencial que auxilie os investidores na formulação de um portfólio adequado, esperando poder 

oferecer alguma contribuição para ampliar o conhecimento vinculado ao tema.  

 

1.1 – Objetivo 
 

O objetivo desta dissertação é a análise dos investimentos em ações no Brasil, 

comparativamente a investimentos em títulos federais e outros ativos típicos de reserva de valor, 

e procurar estabelecer se o adicional de risco incorrido em ações foi recompensado pelo aumento 

do retorno quando comparado a ativos mais conservadores. O período de análise está 

compreendido entre março de 1986, quando foi anunciado o primeiro plano econômico de 

combate à inflação, conhecido por Plano Cruzado, e dezembro de 2005.  
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1.2 – Metodologia 
 

Conforme enunciado por Lakatos e Marconi (1983, p. 39), 

 

Todas as ciências caracterizam-se pela utilização de métodos científicos; em contrapartida, 

nem todos os ramos de estudo que empregam estes métodos são ciências. Dessas afirmações 

podemos concluir que a utilização de métodos científicos não é da alçada exclusiva da ciência, 

mas não há ciência sem o emprego de métodos científicos. 

 

Segundo o enfoque epistemológico, há diferentes gêneros de pesquisa. Não há um único 

referencial e a bibliografia sobre metodologia científica apresenta grande número de tipos de 

estudos ou pesquisas. Dependendo do objeto de pesquisa, podem ser combinadas duas ou mais 

modalidades. 

Ao optar por fazer inferências para o mercado de capitais, considerando diversos ativos 

financeiros, tendo como base uma amostra de dados, o estudo adotado foi o empírico-analítico. 

O caráter empírico-analítico é reforçado pela natureza do processo de pesquisa, em que as 

considerações finais serão obtidas com base em observações empíricas e mensurações dos dados. 

A abordagem quantitativa caracteriza-se pelo emprego da quantificação tanto nas modalidades 

de coleta de informações quanto no seu tratamento por meio de técnicas estatísticas. 

Também pode ser classificada como descritiva e comparativa, de acordo com as 

definições de Martins (2000, p. 26), 

O estudo descritivo tem como objetivo a descrição das características de determinado 

fenômeno, bem como o estabelecimento de relações entre variáveis e fatos e o comparativo trata 

de procedimento científico controlado que examina os vários casos, fenômenos ou coisas 

análogas de séries, para descobrir o que é comum, isto é, as regularidades, princípios, ou leis que 

são válidas e significativas.  

À medida que ocorrem situações reais, que se desenrolaram espontaneamente ao longo 

do tempo, este estudo pode ser considerado como ex post facto, que, de acordo com Martins 

(2000, p. 26), é: 
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Um tipo de investigação empírica na qual o pesquisador não tem controle direto sobre as 

variáveis independentes, porque suas manifestações já ocorreram, ou porque elas são, por sua 

natureza, não manipuláveis. 

 

É necessário elaborar um planejamento da pesquisa, ordenando seu transcorrer por meio 

de uma seqüência de procedimentos, visando constituir um trabalho consistente e coerente. 

Como colocado por Borba et al. (2004, p. 21): “A busca da objetividade é um dos problemas e 

desafios máximos da ciência, confundindo-se com a própria busca da verdade”.  

O trabalho de pesquisa tem como base a consulta a publicações e estudos acadêmicos que 

já abordaram, direta ou indiretamente, o tema que está sendo desenvolvido. Como tratam Borba 

et al. (2004, p. 139-141), é mediante essa troca que o conhecimento humano foi elaborado e 

compartilhado, com cada pensador, cada pesquisador, partindo do estado do conhecimento em 

cada momento, ampliando-o e enriquecendo-o. 

 

1.3 – Descrição dos capítulos 
 

Após a introdução e a identificação do objetivo desta dissertação, faz-se necessário 

apresentar a descrição dos capítulos, o que, juntamente com a metodologia, completa o primeiro 

capítulo. 

O capítulo seguinte trata da fundamentação teórica, cujo objetivo foi o de expor o 

desenvolvimento da Moderna Teoria de Portfólio, bem como seus principais modelos de 

precificação que servem de base teórica para as análises de investimento desta dissertação. 

No capítulo terceiro, é traçado um levantamento histórico buscando compor um quadro 

bem claro de como surgiram as primeiras bolsas de valores no mundo, como foram 

desenvolvidas, notadamente as bolsas brasileiras com maior ênfase na de São Paulo, e quais têm 

sido suas contribuições para o desenvolvimento econômico. Também é abordada a criação do 

Índice Bovespa, principal indicador do comportamento das ações brasileiras. 

Subseqüentemente, as análises comparativas do investimento em ações em relação a 

outros investimentos de reserva de valor serão apresentadas no capítulo quarto. O período de 

análise está compreendido entre março de 1986, quando foi anunciado o primeiro plano 

econômico de combate à inflação, conhecido como Plano Cruzado, e dezembro de 2005. 
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Inicialmente, são descritos os diversos planos econômicos ocorridos no Brasil, a partir de 1986, 

com o objetivo de fornecer os cenários econômicos existentes durante o período de análise deste 

trabalho. Para uma análise comparativa entre os diversos tipos de investimentos, é importante 

entender os vários planos econômicos que ocorreram na economia brasileira. Posteriormente, 

dando seqüência ao estudo das diversas fontes de informações formais e informais, serão 

apresentados os indicadores e ativos financeiros que serão utilizados para as análises 

comparativas com o Índice Bovespa. Em seguida, serão realizados diversos estudos que 

procuram avaliar como se comportou o investimento em ações diante de outros ativos 

financeiros e a comparação dos resultados aqui obtidos com um mercado já consolidado, o 

mercado de ações americano.  

O capítulo quinto discorre sobre os resultados obtidos nos estudos realizados para avaliar 

e comparar o comportamento do investimento em ações ante os outros ativos financeiros 

abordados neste estudo. 

O último capítulo é destinado às considerações finais, quando se evidenciam os aspectos 

mais importantes deste trabalho, enunciando os aspectos relevantes em face dos resultados 

obtidos, e apresenta críticas e sugestões que possam subsidiar o aprimoramento do mercado de 

ações nacional, sugerindo pesquisas adicionais.  
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2 – FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
 
 

Um marco significativo na teoria financeira foi a divulgação do trabalho de Henry 

Markowitz em 1952, quando colocou, dentre outros temas, a questão da seleção da carteira 

ótima, visando máximo retorno esperado e mínimo risco. Esse trabalho serviu para desenvolver a 

Moderna Teoria de Portfólios e deu base para o surgimento de importantes modelos, abordando 

o risco como principal fator de formação de preços de ativos financeiros.   

Na década de 60, William Sharpe apresentou uma versão simplificada de um modelo de 

precificação, denominado de A Single Index Model, que foi determinante para a estimação da 

matriz de correlação e para testes de modelos de eficiência do mercado. Posteriormente, foram 

desenvolvidos outros modelos como o Capital Asset Pricing Model (CAPM), de Sharpe (1964) e 

Lintner (1965), que parte de uma teoria simples de determinação de preços com retornos 

incertos, o Arbitrage Pricing Theory (APT), teoria criada por Stephen Ross em 1976, cuja idéia 

principal é que os retornos esperados devem estar relacionados ao risco no sentido de que não 

devem existir grandes oportunidades de arbitragem, dentre outros. 

Os modelos de precificação e de arbitragem de ativos forneceram condições para o 

estudo e a quantificação de como os valores e as taxas de retorno esperadas dos títulos diferem 

com relação às suas características de risco. 

O objetivo da Moderna Teoria de Portfólios é dar as condições necessárias para que o 

investidor possa identificar e desenvolver portfólios com o máximo de retorno para qualquer 

nível de risco que lhe seja apropriado.  

 

2.1 – Mercados Eficientes 
 

Uma preocupação constante dos investidores e dos pesquisadores, em geral, tem sido 

com relação ao comportamento dos preços dos ativos e, principalmente, com a sua causa. Vários 

estudos foram desenvolvidos baseados nos preços passados buscando um modelo que orientasse 

quanto aos possíveis retornos anormais e, também, quanto ao ajuste dos preços diante de uma 

nova informação. 
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O trabalho de Eugene Fama, publicado em 1970, com a Hipótese de Mercados Eficientes, 

foi fundamental para melhorar o discernimento quanto à eficiência do mercado. As condições de 

um mercado eficiente são a inexistência de custos de transação ou impostos, a competição é 

perfeita e as informações não tem custo e são recebidas por todos os investidores ao mesmo 

tempo. 

Fama (1970) explica as três formas de eficiência de mercado: 

 

1- Eficiência fraca: o mercado incorpora completamente as informações sobre os preços 

passados dos títulos. Os retornos anormais não poderiam ser obtidos utilizando-se os 

preços passados como sinalizadores. Esta afirmação contraria os fundamentos da 

teoria baseada em análise gráfica. 

2- Eficiência semi-forte: os preços refletem não apenas o histórico do comportamento 

dos preços, como também toda a informação pública sobre a empresa, o que contradiz 

em parte a teoria da análise fundamentalista que procura identificar nas informações 

de balanço das empresas aquelas que apresentarão melhores desempenhos. 

3- Eficiência forte: além das informações mencionadas anteriormente, os preços refletem 

as informações não públicas. Com isso, descarta-se a existência da figura do insider 

information. 

 

De acordo com Mantovanini (2003, p. 13-14), a Moderna Teoria de Portfólio considera 

que o investidor é racional e que, no processo de tomada de decisões, consegue analisar todas as 

informações e ponderá-las com o objetivo de maximizar sua função utilidade. Com isso, os 

investidores tendem a provocar um movimento contínuo na procura por títulos mal precificados, 

transmitindo para os preços desses títulos todas as informações disponíveis e, conseqüentemente, 

aumentando a eficiência do mercado. Este arcabouço teórico permaneceu por um longo período, 

mas começou a apresentar sinais de desgaste graças a algumas anomalias difíceis de explicar 

dentro do contexto da racionalidade. 

Conforme Oda (2000, p. 49), “a discussão em torno dos mercados eficientes é um dos 

temas de maior destaque na literatura de finanças desde a década de 60, com muitas evidências 

contra e a favor”. Este assunto será abordado nos diversos modelos apresentados ao longo deste 

estudo, especialmente nos de precificação de ativos. 
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2.2 – Conceito de Taxa de Retorno 
 

Conforme Sharpe e Alexander (1990, p. 1), o termo investimento, em um sentido mais 

amplo, significa o sacrifício de um certo valor presente por um, possivelmente incerto, valor 

futuro. O sacrifício é no presente e é certo, enquanto a recompensa ocorre no futuro e a 

magnitude é incerta.  

O retorno de um ativo financeiro ou de um portfólio de títulos durante determinado 

intervalo é, segundo Modigliani, Fabozzi e Jones (2003, p. 123-124), igual à diferença dos 

valores de mercado do portfólio mais qualquer distribuição recebida por ele, expressada como 

uma fração do valor do portfólio inicial. Para Weston e Grigham (2000, p. 157) “é a taxa de 

retorno que se espera obter de um investimento, é o valor médio da distribuição de 

probabilidades de resultados possíveis”. 

Francis (1991, p. 1) acrescenta que “o conceito da taxa de retorno é importante porque 

mede a velocidade em que o investidor aumenta sua riqueza, ou diminui”. O cálculo da taxa de 

retorno do portfólio, considerando um único período, é dado por: 

 

Fórmula 1: 

 

 
i

if
p

V
DVVRET −−

=  
 

em que: 

RETp: taxa de retorno esperada do portfólio; 

Vf: : valor de mercado esperado do portfólio no fim do intervalo; 

Vi: valor de mercado do portfólio no início do intervalo; 

D: valores distribuídos para o portfólio durante esse intervalo. 

  

Esse cálculo assume que quaisquer juros ou dividendos recebidos pelo portfólio, e não 

distribuídos para o investidor, são reinvestidos no portfólio no fim do período. Se o 

reinvestimento for realizado antes do fim do período, o cálculo teria que ser modificado para 

contemplar os ganhos ou perdas sobre o valor reinvestido. 
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Para investimentos realizados por períodos maiores e com retornos diferentes, utiliza-se o 

cálculo da média dos retornos. Essa medida pode ser convertida para taxas anuais ou outros 

períodos de retornos.  

Ainda conforme Modigliani, Fabozzi e Jones (2002, p. 125), existem três métodos que 

são mais utilizados para calcular a média dos retornos: a média aritmética, a média geométrica e 

a taxa interna de retorno.  

A média aritmética pode ser entendida como o valor médio de regates que podem ser 

feitos até o fim de cada intervalo, a ponto de manter o valor inicial intacto. A fórmula utilizada 

para o cálculo da média aritmética é: 

 

Fórmula 2: 
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em que:  

ARET : média aritmética do retorno; 

Q n + m:  retorno do portfólio nos intervalos até n + m; 

n + m: número de intervalos no período de apuração do desempenho. 

 

De acordo com Francis (1991, p. 25-28), a média aritmética de sucessivos períodos 

unitários de retorno não é a média real de retorno sobre períodos múltiplos. A taxa de retorno 

real sobre vários períodos é chamada de taxa de retorno composta ou geométrica. Geralmente, as 

médias aritméticas e as geométricas não proporcionam os mesmos resultados. 

A fórmula do retorno médio que utiliza a média geométrica para o cálculo é definida a 

seguir: 

 

Fórmula 3: 
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em que:  

mn
RET

+ : retorno médio dos ativos até n + m; 

RET : retorno individual de cada ativo. 

 

A taxa interna de retorno, conforme Modigliani, Fabozzi e Jones (2002, p. 126), é 

calculada com a obtenção de uma taxa de retorno que iguala o valor presente de um fluxo de 

caixa, em todos os períodos, mais o valor final do portfólio ao valor de mercado inicial do 

portfólio. A fórmula do cálculo da taxa interna de retorno é dada por: 

 

Fórmula 4: 
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em que:  

V0 : valor inicial de mercado do portfólio; 

Vn: valor final do portfólio;  

TIR: taxa interna de retorno; 

Q n: fluxo de caixa do portfólio para os diversos períodos; 

n: número de intervalos no período de apuração do desempenho. 

 

2.3 – Conceito de Risco 
 

Securato (1996, p. 27-35) coloca a dificuldade de conceituar o risco e de estabelecer os 

graus de aversão ao risco, em razão das diferentes perspectivas dos investidores geradas por 

diferentes conjuntos de informações. As definições variam, como por exemplo, a de Gitman 

(1997, p. 202), “no sentido mais básico, risco pode ser definido como a possibilidade de perda”, 

ou seja, dá a idéia de probabilidade pelo uso do termo possibilidade. Weston e Grigham (2000, p. 

155) complementam que “risco de investimento, então, é relativo à probabilidade de 
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efetivamente se ganhar menos do que o retorno esperado”. Entretanto, para Damodaran (2002 p. 

53): 

 

Há muitos modelos de risco e retorno aceitos de forma generalizada na área financeira e 

todos compartilham de alguns conceitos comuns quanto ao risco. Em primeiro lugar, todos 

definem o risco em termos de variância dos retornos efetivos em relação ao retorno previsto. 

Assim, um investimento é considerado livre de risco quando seu retorno efetivo é sempre igual 

ao retorno previsto. Em segundo lugar, todos sustentam que o risco deve ser medido do ponto de 

vista do investidor marginal em um ativo e que tal investidor deva ser bem diversificado. Dessa 

forma, propõe o argumento, somente o risco que o investimento agrega à carteira diversificada é 

que deve ser medido e compensado. 

 

Embora exista alguma concordância quanto a alguns aspectos sobre o entendimento do 

significado de risco, há divergências no que diz respeito a sua quantificação. De acordo com 

Securato (1996, p. 28), é bastante razoável definir risco “como a probabilidade de ocorrência do 

evento gerador da perda ou da incerteza”. Considerando a probabilidade, deve-se estabelecer 

algumas premissas em relação ao problema a ser analisado: 

- Sucessos: são os eventos que permitem atingir os objetivos; 

- Fracassos: são os eventos que não permitem atingir os objetivos. 

Neste sentido, pode-se definir risco como a probabilidade de ocorrerem os fracassos. 

Sendo U o conjunto de resultados, S o conjunto de sucessos e F o de fracassos, o risco pode ser 

escrito da seguinte maneira:  RISCO = 1 - P (S). 

De acordo com Securato (1996, p. 28-36), esse método é mais “interessante quando os 

efeitos dos fracassos e sucessos são imediatos e decisivos”. Ainda segundo o autor, outra 

maneira de se quantificar o risco dá-se com o uso do desvio-padrão. Considerando que “quando 

calculamos a média de uma distribuição de probabilidades, procuramos a possibilidade de que 

esta média represente a distribuição”, diante disso, “a grande questão é saber se esta média é 

uma boa representação, ou não, da distribuição de probabilidades. A resposta a esta questão é 

dada pelo desvio-padrão, que nos informa o grau de concentração das probabilidades em torno 

da média”.  

Nestas condições, deve-se tomar a decisão com base na média µ e no risco S, que são 

calculados de acordo com as seguintes fórmulas: 
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Fórmula 5:         Fórmula 6: 

( ) [ ] [ ] 22 )()( XEXEXSS
x

−==          [ ] ( )XPXXE ∑= *22
 

 

em que:  

Sx : risco medido pelo desvio-padrão; 

E[X]: evento ou retorno esperado ;  

P[X]: probabilidade de ocorrência do evento ou do retorno; 

X : variável objetivo ou o valor futuro ou a taxa de juros. 
 

 

Fórmula 7: 

( )XPXx ∑= *µ    

 

em que:  

µx : média dos retornos; 

P[X]: probabilidade de ocorrência do evento ou do retorno; 

X : variável objetivo ou o valor futuro ou a taxa de juros. 

 

Quando se trata de decisões financeiras, a variável objetivo pode apresentar-se de várias 

maneiras, como o valor futuro ou uma taxa de juros.  

No mercado financeiro, existem outros tipos de risco relacionados à natureza de sua 

origem, tais como risco de crédito, risco de liquidez e risco de mercado, dentre outros, que não 

serão objetos de estudo neste trabalho. 

 

2.4 – Curvas de Indiferenças 
 

A abordagem de Markowitz, segundo Sharpe e Alexander (1990, p. 136-142), demonstra 

que o investidor, quando faz a decisão de investir em um portfólio, deveria avaliá-lo com base 

em seu retorno e o desvio-padrão esperados. Isto é, deveria estimar o retorno e o desvio-padrão 
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de cada portfólio e em seguida escolher o melhor baseado na magnitude relativa a esses dois 

parâmetros. Retorno esperado pode ser entendido como uma medida do potencial de recompensa 

e o desvio-padrão como uma medida de risco associada ao portfólio, ou seja, o investidor está 

em uma posição de identificar um portfólio que parece mais desejado que esse ou aquele.  

 

O método que deveria ser usado na seleção do portfólio mais desejado envolve o uso de 

curvas de indiferença. Essas curvas representam a preferência do investidor para o risco e o 

retorno e pode ser desenhado em um gráfico bidimensional, com o eixo horizontal indicando o 

risco como medida do desvio-padrão e o eixo vertical indicando a recompensa como medida do 

retorno esperado. 

              

Gráfico 1 : Curvas de indiferença para o investidor avesso ao risco 

 

   

 

 

 

  

 

 

 

 

  

  

 

                        Fonte: adaptado de Sharpe e Alexander (1990, p. 139-141) 

 

Cada curva de indiferença representa toda a combinação de portfólio que o investidor 

acharia igualmente desejável. A implicação direta desse aspecto é que as curvas de indiferença 

não se interceptam. Como, então, o investidor determina qual é a sua curva de indiferença? 

Conforme Sharpe (1990, p. 139), isso envolve perguntar para o investidor uma série de questões 

sobre riscos. 
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De acordo com Modigliani, Fabozzi e Jones (2003, p. 126), “uma razoável suposição é 

que os investidores são avessos ao risco. Um investidor avesso ao risco, quando confrontado com 

dois investimentos com o mesmo retorno esperado, mas com dois diferentes riscos, preferirá o 

investimento com o menor risco”. 

A suposição de aversão ao risco coloca a questão sobre as curvas de indiferença serem 

convexas e positivamente inclinadas, significando que os investidores avessos a risco aumentam 

a sua exigência de retorno quanto mais alto o risco envolvido em um dado investimento.  

Existem investidores que apresentam outras atitudes perante o risco. Há os chamados 

risk-seekers, ou investidores com maior afinidade ao risco, cujo prazer derivado de ganhar é 

maior que o desprazer derivado da perda. Isto significa que, quando esse investidor está diante de 

dois portfólios com o mesmo retorno esperado, ele tende a escolher o de maior risco. Há, 

também, os risk-neutrality, ou investidores neutros em relação ao risco, significando que o risco 

não é importante para a escolha do melhor portfólio, ou seja, para qualquer nível de risco ficam 

satisfeitos em receber o mesmo retorno esperado.  

Conforme Securato (1996, p. 42-44), “o risco total a que está sujeito o ativo pode ser 

subdividido em duas partes: risco sistemático ou conjuntural e risco não sistemático ou próprio”. 

 

1- Risco sistemático ou conjuntural: é o risco proveniente da conjuntura econômica, 

política e social. “A defesa para este tipo de risco é a administração diversificada da 

carteira de ativos, de forma a maximizar os retornos minimizando os riscos”.  

2- Risco não sistemático ou próprio: é o risco intrínseco do ativo e ao subsistema ao 

qual pertence.  

 

2.5 – Conceito de Portfólio Eficiente 
 

A abordagem anterior da escolha do melhor investimento envolvendo a análise do retorno 

esperado, do desvio-padrão e da curva de indiferença não contemplava a possibilidade de existir 

um número infinito de portfólios passíveis de escolha. Isto é possível, pois o investidor pode 

combinar vários títulos em diversas proporções em um mesmo portfólio.  

Essas diversas combinações entre ativos podem produzir um número infinito de 

possibilidades de portfólio disponíveis para o investidor, mas ele deve procurar concentrar-se 
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somente nos portfólios que estão dentro do conjunto mais eficiente. Entretanto, esse conjunto de 

portfólios eficiente é uma linha curva, conforme demonstrado por Markowitz (1959), que 

também contemplava um número infinito de portfólios. 

O procedimento para identificar o conjunto eficiente e de carteira ótima para determinado 

investidor foi desenvolvido por Markowitz por meio de um algoritmo baseado em programação 

quadrática chamada de método da linha crítica. O início do processo consiste em estimar o vetor 

de retornos esperados e a matriz de variância-covariância e se desenvolve até identificar a 

carteira ótima. Todavia, a discussão dessa técnica está além do objetivo deste trabalho.  

Segundo Oda (2000, p. 31), Markowitz demonstra que, para qualquer conjunto é possível 

extrair combinações eficientes que obedeça ao princípio da dominância com base na aceitação 

das seguintes premissas: 

 

1- “Nonsatiation: este princípio postula que, sendo iguais todas as demais variáveis, os 

investidores sempre preferem ter mais dinheiro. Isso implica que, para diferentes 

alternativas de mesmo risco, o investidor sempre irá optar por aquela de maior retorno 

esperado”; 

2- “Aversão ao risco: para um mesmo retorno esperado, o investidor sempre irá preferir 

a alternativa de menor variância”. 

 

Paralelamente, Sharpe e Alexander (1990, p. 155-174) colocam que todo investidor 

escolherá o portfólio ótimo de um conjunto de portfólios que: 

 

1- “Oferecer máximo retorno esperado a cada nível de risco, e” 

2- “Oferecer mínimo risco a cada nível de retorno esperado”. 

 

O conjunto de portfólios que apresenta essas duas condições é chamado de conjunto 

eficiente, ou fronteira eficiente. 

Segue o gráfico onde se pode observar o conjunto de portfólios possíveis, do qual o 

conjunto eficiente de portfólios pode ser determinado. 

 

 



 27 
 

   

Gráfico 2: Conjunto de portfólios eficientes e prováveis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Fonte: adaptado de Sharpe e Alexander (1990, p. 157) 

 

Os portfólios prováveis são todos os que estão dentro da figura formada pelos pontos A, 

D, B e C. Os portfólios eficientes são aqueles que apresentam os melhores retornos esperados a 

determinado nível de risco. Eles estão na fronteira formada pelos pontos D e B que é conhecida 

por fronteira eficiente de Markowitz, pois apresenta as melhores alternativas disponíveis aos 

investidores, cujo comportamento segue pressupostos do modelo de média-variância. Conforme 

se caminha na fronteira eficiente, da esquerda (D) para a direita (B), toma-se mais risco para 

obter maior retorno. 

O próximo passo é selecionar o portfólio ótimo. A questão fundamental é como estimar a 

função utilidade do investidor para determinar qual é o seu portfólio ótimo. A teoria ainda não 

teve sucesso na mensuração da função utilidade. Entretanto, uma vez construída a fronteira 

eficiente, o portfólio ótimo será dado pelo ponto em que a curva de indiferença do investidor, 

determinada subjetivamente, tangenciar a fronteira eficiente, conforme se pode verificar no 

Gráfico 2,  no ponto D, onde a linha L2  cruza com a fronteira eficiente.  

 

2.6 – Retorno Esperado e Variância do Portfólio 
 

O retorno esperado é simplesmente a média ponderada dos retornos esperados para cada 

um dos ativos do portfólio, conforme a seguinte fórmula: 
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Fórmula 8: 

i

n

i
ip RPRE *)(

1
∑

=

=  

 

em que:  
E(Rp): retorno esperado do portfólio; 

Pi  : retorno esperado de cada ativo i do portfólio; 
Ri : proporção do ativo i no portfólio, ponderado pelo valor total do portfólio. 
 

A variabilidade do retorno esperado pelo portfólio ou o risco esperado é a soma 

ponderada da raiz quadrada dos retornos esperados, e é dada por: 

 

Fórmula 9: 
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em que:  

var(Rp): variância do portfólio; 

 

De acordo com Modigliani, Fabozzi e Jones (2003, p. 130), “o desvio-padrão é definido 

como a raiz quadrada da variância. Quanto maior a variância ou o desvio-padrão, maior é a 

dispersão possível do valor futuro a realizar em torno do valor esperado. A distribuição histórica 

de retornos de um portfólio com um grande número de ativos mostra que a distribuição é 

aproximadamente, mas não perfeita, simétrica. Em contraste, a distribuição do retorno de um 

ativo individual é altamente assimétrica”. 

Para chegar à fórmula do desvio-padrão é preciso definir duas outras variáveis: 

 

Fórmula 10:         Fórmula 11: 
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em que:  

ρx,y: coeficiente de correlação entre os ativos x e y; 
Cov(X,Y): covariância entre os ativos x e y; 
Xi : retorno esperado de cada ativo (X) i do portfólio; 
Yi : retorno esperado de cada ativo (Y) i do portfólio; 
X : média dos retornos dos ativos (X); 
Y : média dos retornos dos ativos (Y). 

 

A definição do coeficiente de correlação, conforme Weston e Grigham (2000, p. 168) 

“trata-se de uma medida do grau da relação entre duas variáveis”. 

E, por fim, a fórmula do desvio-padrão: 

 

Fórmula 12: 
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em que:  

σp : desvio-padrão dos ativos x e y. 
 

2.7 – Diversificação 
 

O objetivo dos investidores, em geral, é que, por meio da diversificação, possa construir 

um portfólio, de tal maneira que reduza o risco sem sacrificar o retorno. Mas há a questão que 

nem todo o risco pode ser diversificável. Este efeito decorre do movimento relativo entre os 

preços dos ativos que compõem o portfólio. O risco sistemático ou conjuntural não é eliminado 

na combinação de ativos e, por isso, é chamado de risco não diversificável. 

A diversificação resulta da combinação entre ativos cujos retornos são menos que 

perfeitamente correlacionados já que reduzem o risco do portfólio. A diversificação não tende a 

afetar, sistematicamente, o retorno do portfólio, mas tende a reduzir a variabilidade do retorno. O 

risco não sistemático, ou diversificável, pode ser eliminado pela combinação entre os ativos.   

De acordo com Gruber e Elton (1995, p. 62), o percentual do risco de uma ação 

individual, que pode ser eliminada pela combinação de ações, pelo investimento em um portfólio 
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bem diversificado, nos Estados Unidos é de 73%; na Inglaterra, de 65,5%; na França, de 67,3%, 

dentre outros.  

A redução do risco obtido pela carteira, quando se combina ativos, pode ser monitorada 

pelo índice de correlação. Quando as correlações são positivas, indicam que ativos tendem a se 

mover na mesma direção, e negativas tendem a apresentar movimentos em direções contrárias. 

Mas, conforme Oda (2000, p. 26), “o índice de correlação tem uma importância prática, mas é 

limitada quanto à avaliação dos seus resultados, a redução do risco pode ser obtida para 

diferentes valores de correlação”.  

 

2.8 – Introdução de um Ativo Livre de Risco 
 

Francis (1991, p. 249-254), relata que James Tobin extendeu a Teoria de Portfólio 

introduzindo um ativo livre de risco e assumindo que o investidor pode emprestar e pedir 

emprestados recursos a um custo equivalente à taxa livre de risco. Entende-se por ativo livre de 

risco aquele cujos retornos apresentam desvio-padrão zero e a covariância entre os retornos 

desse ativo com um ativo de risco, também, igual a zero. De acordo com Damodaran (2002, p. 

57), “a taxa livre de risco é aquela cujo investidor conhece com certeza os retornos previstos. 

Duas condições devem ser preenchidas”: 

 

1- “Inexistência de risco de inadimplência: o que geralmente significa que o título deve 

ser de emissão governamental”; 

2- “Inexistência de incertezas sobre as taxas de reinvestimento: o que significa que não 

há fluxos de caixa anteriores ao fim do horizonte de tempo, uma vez que esses fluxos 

de caixa têm de ser reinvestidos a taxas conhecidas”. 

 

A introdução da taxa livre de risco amplia as oportunidades do conjunto viável de 

portfólios, alterando a localização de uma parte substancial do conjunto eficiente de Markowitz. 

A combinação entre a taxa livre de risco e um ativo de risco é sempre uma reta. Quando se 

considera a possibilidade de emprestar e tomar dinheiro emprestado, à mesma taxa livre de risco, 

existe uma reta que passa por Rf e é tangente à fronteira eficiente, conforme pode ser observado 

na figura a seguir: 
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Gráfico 3: Fronteira eficiente combinada com um ativo livre de risco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: adaptado de Sharpe e Alexander (1990, p. 158-165) 

 

O ponto B representa o portfólio ótimo de ativos de risco ou o portfólio de mercado, 

enquanto o ponto C, à direita de B, corresponde ao investidor que pegou dinheiro emprestado e 

realizou um investimento tido como alavancado. O ponto A, à esquerda de B, é o investidor que 

emprestou dinheiro e mantém um investimento não alavancado. Conforme Oda (2000, p. 37), “e 

assim, a partir da carteira ótima de ativos de risco, o investidor precisa apenas definir qual a 

participação do ativo livre de risco no portfólio total que melhor se adapta às suas preferências 

por risco e retorno”. 

Neste sentido, o novo conjunto eficiente será dado pelo conjunto de portfólios 

combinando o ativo livre de risco e o portfólio de tangência em relação à fronteira eficiente que 

considera apenas ativos com risco. Portanto, o investidor pode identificar o portfólio ótimo 

notando onde a sua respectiva curva de indiferença toca o novo conjunto eficiente. 

 

2.9 – Capital Asset Pricing Model (CAPM) 
 

Alguns autores consideram que o desenvolvimento da análise de média - variância e, 

posteriormente, do CAPM representou uma linha divisória na teoria financeira. O CAPM 
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extrapolou o campo acadêmico, ganhando importância prática como ferramenta quantitativa que 

trata do relacionamento entre risco e retorno esperado. 

A teoria do CAPM é desenvolvida com base em premissas bastante restritivas. Assume-

se que todos os investidores são racionais, significando que são avessos ao risco e buscam 

maximizar suas riquezas, os custos de transações e de impostos são irrelevantes, o mercado está 

em equilíbrio, há uma taxa livre de risco e os investidores podem emprestar e tomar emprestado 

à mesma taxa do ativo livre de risco. Considera, também, que o mercado de capitais é perfeito, 

isto é, os investidores são bem informados e todos recebem as informações ao mesmo tempo. O 

horizonte de investimento para a estimativa de retorno e risco esperado do portfólio é para 

apenas um período. 

A essas suposições básicas são acrescidas que os investidores têm o mesmo horizonte de 

um período e têm expectativas homogêneas com relação aos retornos e riscos esperados. 

Evidentemente, existem diversas críticas com relação ao modelo CAPM. A partir da 

década de 70, começaram a surgir nos Estados Unidos artigos que constatavam a existência de 

diversas anomalias de precificação quando se utilizava o modelo CAPM. Todavia, essa discussão 

não é o escopo deste trabalho. Diversos pesquisadores e acadêmicos se aprofundaram nos testes 

de validade e nas anomalias do modelo CAPM e estes trabalhos estão disponíveis para a consulta 

de quem se interessar pelo tema.  

Conforme exposto por Sharpe e Alexander (1990, p. 196-197), todos os investidores 

procuram obter o portfólio tangente, conforme mostra o Gráfico 3 no ponto B e enfatiza esse 

ponto no seu teorema da separação: “a combinação ótima de ativos com risco para um investidor 

pode ser determinada sem qualquer conhecimento das preferências do investidor quanto ao risco 

e retorno”.  

Tendo o mesmo conjunto eficiente, a única razão pelo qual os investidores escolheriam 

portfólios diferentes é porque eles têm curvas de indiferença específicas. Embora o portfólio 

escolhido seja diferente, é oportuno salientar que cada investidor escolherá a mesma combinação 

de títulos com risco acrescido do ativo livre de risco. Todos os investidores estariam aplicados no 

portfólio de tangência, e seria a combinação com o ativo livre de risco que dependeria das curvas 

de indiferença do investidor.  

Ainda segundo Sharpe e Alexander (1990, p. 199), “o portfólio de mercado consiste de 

todos os títulos onde à proporção investida em cada título corresponde ao seu relativo valor de 
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mercado. O relativo valor de mercado do título é simplesmente igual ao valor de mercado 

agregado do título dividido pelo valor de mercado agregado de todos os títulos”.  

O conjunto eficiente passa a ser um investimento no portfólio de mercado, combinando 

com um montante desejado de empréstimo ou investimento no ativo livre de risco. Com isso, 

pode-se determinar os diversos portfólios eficientes ao longo da linha Rf e M, conforme o gráfico 

seguinte, combinando o portfólio de mercado com empréstimo e investimento à taxa livre de 

risco. Essa linha recebe o nome de Linha do Mercado de Capitais ou Capital Market Line 

(CML). O prêmio pelo risco é a taxa adicional paga ao investidor, acima da taxa de risco, 

resultando em uma recompensa por assumir um maior risco, considerando que a maioria dos 

investidores diversifica seus investimentos. 

Conforme Modigliani, Fabozzi e Jones (2003, p. 150), “a linha do mercado de capital 

representa, em condições de equilíbrio, que o retorno esperado de um portfólio de ativos é uma 

função linear do retorno esperado do portfólio de mercado”. 

 

Gráfico 4: Linha do Mercado de Capitais (CML) 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

      Fonte: adaptado de Gruber e Elton (1995, p. 89) 

 

A inclinação da Linha do Mercado de Capitais, chamada de risk price, mede o aumento 

do retorno esperado de um portfólio desejado pelo mercado para uma unidade adicional de risco. 

σm σ 

Rm 

R

M

rf 

CML



 34 
 

   

Convém ressaltar que CML se trata apenas de portfólio com mais de um ativo. Os títulos 

individuais sempre estão abaixo da CML, pois representa um portfólio menos eficiente. As 

implicações para portfólios compostos por apenas um ativo também foram objeto de estudo por 

Sharpe, tomando como referência as equações de retorno e risco esperado e o portfólio de 

mercado. 

A versão da relação de risco e retorno para um ativo individual é chamada de Linha do 

Mercado de Títulos ou Security Market Line – SML. Outra particularidade é que a variável para 

mensurar o risco, quando se analisa um portfólio, é o desvio-padrão, e para os títulos individuais, 

é o beta (β). 

Conforme Oda (2000, p. 43), “o beta de um ativo representa a tendência do ativo 

individual para variar em conjunto com o mercado, sendo, portanto, uma medida de risco 

sistemático: ativos com coeficiente beta menor que 1 tendem a oscilar percentualmente menos 

que o mercado e, por apresentarem menores variabilidades, são denominados conservadores. 

Analogamente, ativos com beta maior que 1 tendem a se valorizar mais que o mercado nas altas, 

porém, também devem se depreciar mais na baixas. Tais ativos, por apresentarem maior risco, 

são denominados agressivos”. 

Uma maneira de expressar a SML, também conhecida como CAPM, é a seguinte: 

 

Fórmula 13:      Fórmula 14: 
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em que:  

ri: retorno esperado no título com risco i para algum período dado; 

rf: : retorno do título livre de risco para o período dado; 

rm: retorno no índice de mercado para o período dado; 

β : medida relativa de risco para ativos com risco; 

β i: coeficiente beta do título i. 
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A fórmula da SML coloca que a taxa de retorno requerida por qualquer ativo ri é igual à 

taxa de retorno livre de risco mais um prêmio pelo risco. O prêmio pelo risco é o preço do risco 

multiplicado pela quantidade de risco. A quantidade de risco é freqüentemente chamada de beta 

(β), que corresponde à inclinação da linha do mercado de títulos – SML. O portfólio de mercado 

tem beta igual a 1. 

Sharpe e Alexander (1990, p. 204-205) colocam que o beta de um portfólio é 

simplesmente uma média dos betas dos ativos individuais, ponderado pela proporção de cada 

ativo no portfólio e pode ser calculado da seguinte forma: 

 

Fórmula 15: 

∑
=

=
n

i iip X
1

ββ  

em que:  

β p: coeficiente beta do portfólio ; 
β i: coeficiente beta do título i; 
X i: proporção do valor de mercado do portfólio representado pelo título i; 

n: número de títulos no portfólio. 
 

Conforme Mantovanini (2003, p. 15), “a movimentação dos retornos da carteira de 

mercado não é suficiente para capturar toda a parcela de risco sistemático dos ativos, pois não é a 

única fonte de correlação entre retornos de diferentes títulos; e modelos multifatoriais como o 
Arbitrage Pricing Theory Model – APT e o Intertemporal Capital Asset Pricing – ICAPM 

conseguem explicar as chamadas anomalias do CAPM”. 

 

2.10 – Arbitrage Pricing Theory Model (APT) 
 
O desenvolvimento de modelos multifatoriais de risco começou com Merton em 1973 

apresentando o Intertemporal Capital Asset Pricing – ICAPM. O modelo é consistente com o 

conceito de maximização da utilidade e inclui outros fatores de risco para explicar o retorno 

esperado. 
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Um outro modelo multifatorial, o Arbitrage Pricing Theory Model – APT, que se tornou 

mais conhecido, foi desenvolvido por Stephen Ross, em 1976. Esse modelo, como o CAPM, é 

um modelo de equilíbrio de precificação de ativos. O APT difere do CAPM em alguns preceitos, 

como: não está baseado na idéia de que os investidores analisam o portfólio em termos de 

retorno e risco esperado, não requer restrições fortes e exige apenas que o investidor prefira altos 

níveis de riqueza a baixos níveis de riqueza. 

O APT assume que o retorno esperado é influenciado por vários fatores, diferentemente 

do CAPM, que trabalha com um único fator de risco, o índice de mercado. A idéia básica do 

APT é que os preços devem manter sua racionalidade, no sentido de que não devem existir 

grandes oportunidades de arbitragem. Considera que o mercado é eficiente, os investidores são 

racionais e o retorno dos ativos é gerado por um modelo linear com diversos fatores de risco 

sistemático. 

Para efeito de simplificação, supõe-se que existam dois fatores de risco e o retorno de um 

ativo é formado com base na seguinte fórmula: 

 

Fórmula 16: 
 

iiii eFFRE
i
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em que:  

iR : taxa de retorno do ativo; 

E(Ri): retorno esperado do ativo i; 

F h : fator h que é comum para o retorno dos ativos (h = 1, 2,...); 

β i: sensibilidade do ativo i para o fator h ; 

ie : retorno não sistemático do ativo (i = 1, 2,...). 
  

Uma das críticas ao modelo trata-se da relação entre os retornos esperados dos ativos e 

um número indefinido de fatores de risco. Dentre esses fatores, os mais importantes são: os 

estatísticos, os macroeconômicos e os fundamentais. Existe um número indeterminado de fatores 

desconhecidos, o que pode dificultar a utilização prática desse modelo.  
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3 – INVESTIMENTOS EM AÇÕES NO BRASIL 

 
3.1 – O Mercado de Capitais e seus Participantes 
 

Ao tratar da Bolsa de Valores, não se pode, inicialmente, deixar de examinar o conceito 

de mercado de capitais. Uma boa definição está na publicação da Comissão de Valores 

Mobiliários – CVM, no seu caderno CVM (2004, p. 6), que define mercado de capitais da 

seguinte forma: “O mercado de capitais é o conjunto de mercados, instituições e ativos que 

viabiliza a transferência de recursos financeiros entre tomadores, no caso companhias abertas, e 

aplicadores, ou investidores destes recursos”.  

Essa transferência é realizada pelas operações financeiras que podem ser feitas 

diretamente entre companhias e investidores ou com a utilização de intermediários financeiros. 

De imediato, pode-se notar que há três grandes participantes de mercado de capital, a saber: as 

empresas captadoras de recursos, os investidores detentores dos recursos e os intermediários 

financeiros.  

A empresa que deseja obter novos recursos para atender suas necessidades de caixa ou de 

investimentos pode optar pelo mercado de capitais, abrindo o seu capital a outros investidores, 

que apresenta uma série de instrumentos financeiros destinados a esse fim. A empresa aberta 

pode emitir títulos representativos de seu capital – as ações, ou representativos de empréstimos, 

como debêntures e notas comerciais.  

O intermediário financeiro tem a função de orientar a companhia sobre a melhor 

alternativa de financiamento. Também exerce o papel de conciliador de interesses entre as 

empresas e os investidores, propiciando a alocação eficiente dos recursos financeiros na 

economia.  

Os investidores são os detentores dos recursos e buscam alternativas de investimento para 

tentar maximizar a relação retorno e risco de suas aplicações. 

Quando a empresa emite ações ou títulos de valores mobiliários, a colocação inicial faz-

se no chamado mercado primário, em que as ações e/ou os títulos são vendidos pela primeira vez 

e os recursos financeiros obtidos são direcionados para a respectiva companhia. Terminada essa 

primeira etapa, os investidores que adquiriram essas ações ou títulos de valores mobiliários 
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podem revendê-los no chamado mercado secundário, no qual ocorre sua compra e venda entre os 

investidores. 

As bolsas de valores e as entidades administradoras do mercado de balcão organizado 

foram criadas para facilitar a negociação desses títulos no mercado secundário. Essas instituições 

têm por objetivo administrar sistemas centralizados, regulados e seguros para a negociação 

desses títulos, proporcionando liquidez e segurança para os investidores.  

Ainda conforme o caderno CVM (2004, p. 13-16), a atuação das bolsas de valores e do 

mercado de balcão organizado é restrita às instituições financeiras e sociedades corretoras ou 

distribuidoras devidamente autorizadas a funcionar pela CVM, que atuam em nome de seus 

clientes, os investidores, comprando e vendendo ações e outros títulos e valores mobiliários 

emitidos por companhias abertas. Essas instituições têm a função de auto-reguladoras, pois são 

responsáveis por estabelecer diversas regras relativas ao funcionamento dos mercados por elas 

administrados e à atuação dos intermediários que neles atuam. 

O mercado de balcão, ao contrário das bolsas de valores, não tem local físico definido 

para a realização das transações dos títulos de valores mobiliários. É chamado de organizado 

quando se estrutura como um sistema eletrônico de negociação de títulos por terminais, que 

interligam as instituições credenciadas em todo o Brasil, processando suas ordens de compra e 

venda e fechando os negócios eletronicamente. Os títulos negociados nesse mercado são somente 

as ações de companhias abertas com registro para negociação em mercado de balcão organizado. 

Quanto às bolsas de valores, principal tema deste capítulo, será abordado com maior 

profundidade no item a seguir. 

 

3.2 – O Surgimento da Bolsa de Valores 
 

Mesmo antes do surgimento do dinheiro, as pessoas já tinham aprendido a negociar seus 

produtos de forma relativamente organizada, efetuando diversas transações em lugares e horários 

previamente determinados. De acordo com Pinheiro (2005, p. 19), o primeiro estágio da 

economia é o escambo, caracterizado pela troca direta sem intervenção de um instrumento 

monetário. Para permitir o desenvolvimento de troca, o escambo foi dando lugar, 

gradativamente, a outras formas de pagamento. A aceitação generalizada de determinados 
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produtos, como forma de pagamento das transações, tornou-se mais intensa, configurando a 

origem da moeda. 

Os mercados, e mais tarde as feiras progrediram como centros organizados, permitindo a 

introdução da moeda como facilitadora de negócios. Nesse momento, ainda conforme Pinheiro 

(2005, p. 19-21), iniciou-se o segundo estágio da economia com a moeda sendo tratada como um 

bem de uso comum em todo o tipo de transação que permitisse a participação de operação de 

troca. A introdução do dinheiro facilitou as negociações e promoveu um crescimento vigoroso 

dos negócios. Similarmente, começaram a surgir os homens que intermediavam as negociações 

entre os vendedores e os compradores, ancestrais dos corretores. 

Como citado por Cuendet (1986, p. 40-44), cinco séculos antes de Cristo, durante o 

consulado de Appius Claudius, existia uma organização que tinha muito em comum com os 

mercados de hoje, conhecida na época por Collegium Mercatorium – um lugar onde os 

mercadores se reuniam com os negociadores e os banqueiros, regularmente, em determinado 

horário. 

Os homens que intermediavam eram divididos em duas categorias. A primeira, os 

argentarii, nomeados como autoridade e membros de um corpo disciplinado e limitado, cuja 

missão era conduzir as negociações sob condições bem definidas, bem assemelhados como os 

primeiros corretores. A outra categoria, os proxenetae. não estavam sujeitos aos mesmos 

regulamentos, não tinham regras predeterminadas e as negociações eram realizadas caso a caso.  

Na Idade Média, os negócios eram fechados regularmente em determinados locais, tais 

como as feiras e os mercados. Toda cidade de médio porte tinha um mercado semanal, onde 

eram negociados os produtos feitos no local. O aparecimento das feiras foi um fenômeno mais 

complexo. Elas tinham benefícios fiscais importantes: as mercadorias poderiam vir de diversas 

localidades sem que precisassem pagar taxas de entrada. Similarmente, os negociadores, 

também, usufruíam isenções de diversas taxas e imunidades especiais. Nas feiras em Gênova, 

por exemplo, era o único momento que os mercadores podiam negociar suas mercadorias na 

cidade com as mesmas regalias que os nativos.  

Nessas feiras, a figura do negociador de moedas era fundamental em razão da grande 

diversidade de moedas que circulava entre os negociantes de mercadorias. Nesse período, 

apareceu o primeiro título de transação, embora ainda somente um meio de pagamento para 

evitar o risco de carregar dinheiro e não um instrumento de crédito como se tornou mais tarde. 
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Esses títulos eram usados também nas transações internacionais, transferindo valores de um país 

para outro. Os historiadores estão divididos com relação à data em que surgiu o primeiro título 

de transação. Entretanto, evidências mostram que foi no século 12, na Itália, em 25 de agosto de 

1199.  As feiras logo tornaram-se incapazes de acompanhar a evolução dos negócios financeiros, 

surgindo as casas de compensação sediadas nas grandes cidades. Esses lugares tinham vários 

nomes em diversas cidades: convenção, pavilhão, bourse, dentre outros.  

O termo Bolsa é normalmente atribuído ao fato de que o lugar onde os corretores de 

Bruges, cidade da Bélgica, se encontravam era pertencente a certo senhor chamado von der 

Burse, que dava seu nome ao lugar, cujo brasão ostentava o desenho de três bolsas entrelaçadas. 

Diversas cidades da Europa tinham um lugar público desse tipo. 

A existência desses mercados logo obrigaram as autoridades a emitir regulamentos para 

prevenir fraudes, garantir preços justos nas negociações e estabelecer regras elementares de 

funcionamento. Uma dessas regras era a uniformidade do lugar e do horário, a proposta era para 

assegurar transparência do mercado, regras justas para a competição e imparcialidade das 

transações – uma regra fundamental utilizada até hoje pelas atuais bolsas de valores. 

Apesar das controvérsias, dados indicam que a constituição formal da primeira bolsa deu-

se em 1460, na Antuérpia. A primeira bolsa de valores da França foi a Bolsa de Toulouse, 

fundada em 1549, e a Inglaterra possuía seu embrião de bolsa, a Royal Exchange, desde o século 

XVI. Nos Estados Unidos, a primeira bolsa foi a de Nova York – NYSE, fundada em 1792. 

 

3.3 – As Bolsas de Valores no Brasil 
 

A primeira bolsa de valores fundada no Brasil foi a do Rio de Janeiro em 1845, com 

negócios de produtos de fretes de navio e mercadorias de importação e exportação.  

Conforme BVRJ (2005), as negociações ganharam forte impulso a partir da vinda da 

família real para o Brasil, que começou a estimular as primeiras tentativas de organização do 

mercado. Para maior transparência, era preciso concentrar fisicamente as negociações, surgindo 

o conceito de Praça de Comércio, algo bem parecido com a noção de pregão organizado. A Bolsa 

de Valores do Rio de Janeiro (BVRJ) vivenciou todos os grandes momentos econômicos do país, 

desde o encilhamento – a primeira grande febre especulativa, detonada pela política monetária 

fortemente expansionista praticada pelo governo republicano recém-instalado – até os leilões de 
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privatização das grandes empresas estatais, com a execução do Programa Nacional de 

Desestatização, em 1991. 

A Bolsa de Valores do Rio de Janeiro viveu um período conturbado em meados de 1989, 

quando de bolsa líder do mercado nacional passou a vivenciar a maior crise de sua história em 

virtude da inadimplência de um grande especulador do mercado que concentrava posições de 

compra nos mercados à vista, de opções e futuro de índices.  

As bolsas de valores conseguiram se reerguer e com a evolução do mercado acionário, 

ocorreram acordos de integração, a partir de 2000, transferindo toda a negociação de ações no 

país para a Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa).  

A Bolsa de Valores é um órgão privado, organizado e fiscalizado pela CVM, cujos 

membros e sócios são as Corretoras de Valores. No Brasil, há nove Bolsas de Valores: a de São 

Paulo; do Rio de Janeiro; de Minas Gerais, Espírito Santo e Brasília; do Extremo Sul; de Santos; 

da Bahia, Sergipe e Alagoas; de Pernambuco e Paraíba; do Paraná e a Bolsa Regional. 

Atualmente, o mercado de valores mobiliários está integrado, em âmbito nacional, com a 

participação de Sociedades Corretoras de todas as regiões do país. A Bovespa passou a 

concentrar toda a negociação com ações, e a BVRJ ficou como responsável pelas transações de 

títulos públicos. As outras bolsas regionais mantêm as atividades de desenvolvimento do 

mercado e de prestação de serviços à praça local.  

Em 2002, a Bolsa de Mercadorias e de Futuros (BM&F) adquiriu os títulos patrimoniais 

da BVRJ, passando a deter os direitos de administração e operacionalização do sistema de 

negociação de Títulos Públicos, o Sisbex. 

A BM&F foi criada pela Bovespa e suas corretoras, com recursos próprios, para abrigar 

as negociações dos mercados futuros de índices e de commodities. A BM&F iniciou suas 

operações em 31 de janeiro de 1986 com o objetivo de desenvolver, organizar e operacionalizar 

negociações de títulos e/ou contratos que possuam como referência ativos financeiros, 

indicadores, taxas, mercadorias e moedas, nas modalidades à vista e de liquidação futura.  

A Bovespa, pela sua importância e por ser a referência no mercado de ações brasileiro, 

será abordada com mais detalhes, a seguir.  
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3.4 – A História da Bolsa de Valores de São Paulo 
  
Para tratar da Bolsa de Valores de São Paulo – Bovespa, recorreu-se a Brandão (1999, p. 

7-146) e Fiorillo (1989, p. 6-116). A Bovespa encaixa-se com a trajetória e o desenvolvimento da 

cidade de São Paulo. A cidade de São Paulo, a partir de 1870, tinha no café o seu principal 

produto na pauta de exportações e correspondia a 70% das vendas externas nacionais. Reinava a 

euforia entre a burguesia formada por plantadores, comerciantes e banqueiros, que investiam na 

ampliação dos cafezais e movimentavam o mercado financeiro. Os fazendeiros, migrando para as 

cidades, acentuavam o processo de urbanização, além de participar da escalada industrial por 

meio de ações, financiando uma incipiente indústria têxtil de papel e metalurgia.  

O ambiente estava preparado para o surgimento de uma bolsa de valores. Todavia, não 

havia ainda uma legislação adequada que regulamentasse a corretagem de valores. Com as 

reformas feitas por Rui Barbosa, ministro da Fazenda do Governo Republicano Provisório, além 

de ser implementada uma política fortemente expansionista, também incentivou-se a criação de 

sociedades anônimas.  

Com o estímulo governamental, Emílio Rangel Pestana reuniu diversos corretores que 

atuavam independentemente da ação do Estado, com o intuito de ordenar as negociações de 

ações e, em 23 de agosto de 1890, foi fundada a Bolsa Livre de São Paulo. Essa entidade foi 

constituída com o objetivo de vender e comprar, por meio de pregão, títulos de companhias e 

bancos, com a participação de 94 corretores, sendo aclamado Emílio Rangel Pestana como o 

primeiro presidente eleito da Bolsa. 

Nessa época, eram negociados diversos títulos de ferrovias, como a Companhia Paulista, 

a Sorocabana, a Mogiana e a São Paulo Railway, bem como títulos da dívida pública. Os pregões 

duravam, apenas, meia hora, iniciando-se às 14:00 e terminando às 14:30 horas, e nenhum título 

que não contivesse 20% do capital realizado pela companhia poderia ser transacionado. Os 

corretores registravam por escrito as vendas feitas entre as partes envolvidas, marcando dia e 

hora para a transferência e o pagamento dos títulos. Os preços dos títulos apregoados eram 

lançados em quadros colocados em locais onde pudessem facilmente ser lidos – os precursores 

dos atuais painéis eletrônicos. 

Entretanto, a Bolsa no início da sua vida foi obrigada a conviver com a sua primeira 

grande crise. O Brasil mergulhou em uma grave crise econômica em 1891, em virtude da adoção 
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de uma política de forte expansão monetária pelo governo federal, conhecida por encilhamento. 

O resultado foi desastroso, todos queriam vender seus títulos, mas não havia comprador. 

Fecharam-se inúmeras empresas, bancos quebraram e fortunas perderam-se por causa da 

inadimplência de grande parte dos sócios da Bolsa. Em 31 de outubro de 1891, Emílio Rangel 

Pestana, através de um discurso contundente, encerrou as atividades da Bolsa Livre de São 

Paulo.  

A idéia de reabrir a Bolsa ficou latente até dezembro de 1896, quando foi sancionada a lei 

n.º 479 que criava a profissão de corretores e a Bolsa de Fundos Públicos de São Paulo. O 

governo nomeava e demitia os corretores e era proibido qualquer negócio fora do pregão da nova 

Bolsa. 

 A palavra corretor originou-se, na Antiguidade, de corredor, aquelas pessoas que viviam 

correndo de cidade em cidade, em busca de vendedores e compradores de mercadorias, moedas e 

títulos. Eles eram os indivíduos mais bem informados sobre todo o tipo de negócio. Com o 

passar dos anos, os corretores começaram a se reunir em um local fixo, para dar maior 

transparência nas apregoações de compra e venda. Atualmente, o lugar na Bolsa de Valores onde 

são apregoadas as ordens de compra e venda chama-se pregão. 

O volume de negócios começava a crescer, efetivando-se mais de 91 milhões de 

transações em 1912. Mas, pelas conseqüências da Primeira Guerra Mundial, a economia 

brasileira foi afetada, restringindo drasticamente as transações na Bolsa.  

Passado o impacto da guerra, os negócios retomam sua estratégia ascendente, e a cidade 

de São Paulo continuou prosperando e expandindo seu parque industrial, influenciando 

positivamente a Bolsa. As transações de títulos cresciam paulatinamente e começavam a se 

consolidar, quando, em 1929, eclodiu o colapso da Bolsa de Nova York, provocando uma forte 

crise na economia mundial com conseqüências graves para a economia local. 

Apesar de o governo federal buscar incentivos para as bolsas, o evento mais importante 

nesse período foi o I Congresso Brasileiro de Bolsas de Valores, ocorrido em junho de 1931, 

quando foi sugerida a formação de um mercado financeiro coordenado nacionalmente pela 

criação do Mercado Nacional de Valores, para a mobilização, concentração e distribuição dos 

recursos privados, que se achavam dispersos pelo país, dificultando o trabalho dos 

empreendedores nacionais.  
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Em 1935, a Bolsa passaria a se chamar Bolsa Oficial de Valores de São Paulo, instituição 

semi-autônoma, diretamente vinculada à Secretaria de Fazenda do Estado. Nessa época, os 

títulos públicos passaram a ser negociados em um volume bastante superior aos de ações e 

debêntures privados e as movimentações aumentaram substancialmente, permitindo que se 

introduzissem novidades. Foi assim que surgiu o pregão pelo rádio, visando à divulgação para 

um público maior. 

Com o passar dos anos, novas leis regulamentaram a atividade de corretagem e o próprio 

desenvolvimento da economia consolidou a Bolsa. Em setembro de 1940, foi promulgada a lei nº 

2.627, chamada Lei das Sociedades Anônimas. Todavia, o grande momento para as bolsas deu-

se em 6 de setembro de 1946, com o Decreto nº 9.783, que obrigou todas as sociedades anônimas 

a negociarem suas ações nas bolsas de valores. Conforme Brandão (1999, p. 68): “até então, 

apenas 300 empresas participavam do pregão e a partir de setembro o número cresceu, chegando 

a 2.200 empresas listadas em 1947”.  

Em 1964 começa a era dos militares no poder, e a implementação de grandes mudanças 

na economia do país, favorecendo sobremaneira a Bolsa, que aumentou o número de cadeiras 

para cinqüenta. Nesse período, foram aprovadas diversas leis que incentivaram e disciplinaram o 

funcionamento das bolsas de valores em todo o país.  

As bolsas eram entidades oficiais corporativas, formadas por corretores nomeados pelos 

governos locais, e transformaram-se em associações civis sem fins lucrativos. A figura individual 

do corretor de fundos públicos foi substituída pela da Sociedade Corretora, empresa constituída 

sob a forma de sociedade por ações nominativas, ou por cotas de responsabilidade limitada. 

Estavam dadas as condições para um salto estratégico no mercado de ações. 

A Bolsa Oficial de Valores de São Paulo mudou sua denominação para Bolsa de Valores 

de São Paulo em 7 de março de 1967. Em 2 de janeiro de 1968, a Divisão de Estudos 

Econômicos da Bolsa paulista calculou o Índice Bovespa, índice diário que refletia a variação de 

uma carteira de ações. O Índice Bovespa virou o mais importante indicador para o mercado de 

ações brasileiro e será tratado com mais detalhes posteriormente. 

A Bovespa, em janeiro de 1970, registrou o primeiro negócio com ações de empresas de 

outros estados, inscritas em outras bolsas. A partir desse momento, a Comissão Nacional das 

Bolsas de Valores, entidade máxima das bolsas nacionais, iniciou o processo de integração das 

bolsas de valores, compreendendo vinte bolsas no mercado nacional, em torno das quais giravam 
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cerca de quatrocentas Sociedades Corretoras. De acordo com Brandão (1999, p. 97-111), o 

momento tornou-se histórico, também porque assinalou o declínio das negociações com os 

títulos públicos, largamente superados pelos papéis acionários, que aumentaram 

substancialmente a sua participação. Por causa da sua falta de credibilidade, os títulos públicos 

iniciaram uma queda livre, que se acentuou nos anos 70, saindo de pauta em maio de 1974, 

quando foram registrados os últimos negócios com esse tipo de papéis. 

Em 1976, foi promulgada a nova Lei das Sociedades Anônimas, de nº 6.404, e, em 1978, 

com a resolução nº 460 do Banco Central, foram disciplinadas as aplicações das reservas técnicas 

dos Fundos de Pensão, que passaram, obrigatoriamente, a investir uma percentagem em ações e 

debêntures.  

Os negócios com opções passaram a existir somente após agosto de 1979, quando a 

Bovespa criou regras específicas para o segmento, apesar dos negócios com opções estarem 

citados na regulamentação de mercado desde os anos 30. Os primeiros negócios com opções, em 

1979, eram cobertos, mas a partir do ano seguinte foram permitidos os negócios com opções a 

descoberto, garantidos por depósitos de margens.  

As Resoluções nº 1.832 e nº 1.848 do CMN, de 1991, disciplinando as ações dos 

investidores estrangeiros e permitindo que operassem diretamente no mercado, e, juntamente, 

com o programa de privatização de grandes empresas estatais provocaram uma reação bastante 

favorável no mercado bursátil.  

A Bolsa de Valores de São Paulo implementou um amplo plano de modernização, 

culminando com a implantação, em 1998, do novo sistema de negociação eletrônica de ações, 

com a aquisição do programa desenvolvido pela Bolsa de Toronto, denominado de Computer 

Assisted Trading System – CATS. Esse sistema proporcionou uma ampla versatilidade nas 

negociações que multiplicou a velocidade e a qualidade no processamento de informações. As 

corretoras puderam instalar terminais nos escritórios dos clientes e começaram a operar com as 

bolsas fora do Brasil. A nova tecnologia cria condições para que as transações na bolsa possam 

ser feitas eletronicamente, por intermédio de um pregão eletrônico, reduzindo de maneira 

drástica os custos e viabilizando a entrada do pequeno investidor.  

Para facilitar ainda mais o acesso do pequeno investidor, foi criado, no fim de março de 

1999, o Home Broker, que é um sistema de negociação pelo qual os investidores enviam ordens 

diretamente ao pregão eletrônico na Bovespa por meio da Internet.  
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A Bovespa, ao longo destes anos, vem exibindo no seu currículo um grau de modernidade 

digno de competir com os mais recentes avanços tecnológicos mundiais, melhorando sua 

condição para enfrentar desafios futuros. No fim da década de 80, ocupava uma posição de 

destaque no panorama mundial, já era a bolsa mais importante da América do Sul em termos de 

volume negociado, e estava em 16º lugar entre as bolsas do mundo todo, próxima da Bolsa do 

Canadá. Atualmente, conforme BOVESPA (2005a), no mercado latino-americano, a Bovespa 

mantém a liderança, concentrando dois terços do volume total negociado em ações da região. 

Com a preocupação de se ampliarem as alternativas para o ingresso de novas companhias 

abertas nas bolsas, foi criado, em 2005, o Bovespa Mais. O Bovespa Mais – Mercado de Ações 

para o ingresso de S.As. é um segmento do mercado de balcão organizado, regulamentado pela 

Instrução CVM nº 243 e administrado pela Bovespa, no qual apenas podem ser listadas 

companhias abertas com registro na CVM. Conforme BOVESPA (2005, p. 2), as empresas 

poderão usufruir diversas estratégias de acesso ao público investidor, destacando-se: 

- a realização de ofertas iniciais de ações de volumes menores e a venda inicial de 

ações de forma concentrada, junto a um pequeno número de investidores; 

- o registro sem a realização de uma oferta no momento inicial, utilizando a marca 

Bovespa mais para ampliar a exposição e o contato da companhia com o mercado 

investidor e, assim, melhorar as condições para a futura venda de ações. 

 

3.5 – Comparação da Evolução da Bovespa ante as Bolsas de Outros 

Países 
 

Para avaliar como a Bovespa se destaca com relação às bolsas de outros países, foram 

coletados diversos dados de desempenho. O primeiro deles, e um dos mais utilizados, refere-se 

ao total dos valores negociados em ações, que, segundo a World Federation of Exchange (2004, 

p. 56), é o total do número de ações negociado multiplicado pelas suas respectivas cotações. O 

período avaliado é desde janeiro de 1990 até dezembro de 2005.  

O quadro seguinte fornece dados para comparar o total de volume negociado na Bovespa 

com o das bolsas de valores de outros países. Foram selecionadas as bolsas mais significativas 

dentre os países desenvolvidos e os em desenvolvimento. 
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Tabela 1 
Total das negociações em ações – domésticas e estrangeiras 

(em US$ bilhões) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  Fonte: World Federation of Exchange  

 

De acordo com a tabela apresentada, pode-se observar que a evolução do total anual das 

negociações em ações realizadas no âmbito da Bovespa evoluiu consideravelmente nos últimos 

15 anos, passando de US$ 4 bilhões em 1994 para US$ 166 bilhões em 2005. Nota-se, também, 

que, entre os países listados, a Bovespa destacou-se apresentando o maior crescimento percentual 

no período de 15 anos, bem acima das demais bolsas.  

A Bovespa é a maior bolsa da América Latina em termos de volume negociado, mas está 

em posição inferior quando comparada com os volume negociados dos outros países em 

desenvolvimento, como a Turquia e os países asiáticos. 

As bolsas americanas lideram com folga, registrando volumes bem superiores aos dos 

demais países desenvolvidos. 

TOTAL DAS NEGOCIAÇÕES EM AÇÕES 
em US$ bilhões Taxas de crescimento (%) 

Bolsas de Valores 1990 2000 2005 5 anos 10 anos 15 anos 
Américas           

São Paulo 4 102 166 63,0 190,3 4.073,5 
Buenos Aires 1 10 7 -29,7 -78,6 775,3 

México  12 46 57 24,0 61,9 366,2 

Santiago 1 6 19 212,9 66,8 2.409,1 
Nasdaq 452 19.799 10.091 -49,0 320,8 2.130,4 
NYSE 1.325 11.060 14.128 27,7 358,3 966,0 

          

Europa - África         

Itália 42 1.020 1.295 27,0 1.386,4 2.970,5 

Istambul  6 179 202 13,0 297,4 3.345,4 
Londres 543 4.559 5.665 24,3 391,3 942,6 
          

Ásia - Pacífico         

Austrália 40 226 671 196,2 582,3 1.569,3 

Hong Kong  35 377 464 23,2 384,3 1.238,3 
Singapura 21 95 116 22,3 81,9 452,3 
Taiwan 712 986 584 -40,8 49,9 -18,0 

Japão 1.288 2.316 4.425 91,1 400,6 243,6 
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 Pode-se constatar que 2000 foi um ano de grandes negociações nas diversas bolsas de 

valores, especialmente na NASDAQ, quando superou largamente a Bolsa de Nova York – 

NYSE. Nesse ano, houve o chamado estouro da bolha das ações da Internet, ou seja, a ocorrência 

de uma forte queda nas cotações das ações de empresas de Internet, após atingirem níveis 

exorbitantes.  

Observa-se que, nos anos seguintes, a NASDAQ apresenta uma expressiva diminuição no 

volume de negócios ante a NYSE. A Bovespa, também, sentiu essa contração em seus negócios, 

passando, somente em 2004, a apresentar números superiores aos de 2000. 

Outro indicador utilizado para comparar o desempenho entre bolsas é o de capitalização 

do mercado acionário, que, segundo a World Federation of Exchange (2004, p. 50), é calculado 

considerando o total das ações emitidas pelas empresas domésticas, incluindo todas as classes, 

multiplicadas pelas suas respectivas cotações no dia em referência. Nesse caso, novamente a 

Bovespa apresenta a maior variação percentual nos últimos 15 anos, bem acima de qualquer 

outra bolsa.  

O valor de capitalização da Bovespa em 2005 atingiu US$ 475 bilhões, ou 60% do 

Produto Interno Bruto (PIB) do país, considerando o PIB de 2005 em US$ 679 bilhões, conforme 

dados fornecidos pela Austin Rating. Nos Estados Unidos, somando os valores de capitalização 

das duas principais Bolsas – Nasdaq e NYSE – e dividindo pelo PIB de US$ 12.452 bilhões, 

resulta em uma razão de 136%. Esta relação na Bolsa de Londres é de 142%, enquanto na da 

Itália é de 46% e na do México, de 32%. 
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Tabela 2 
Valor de capitalização do mercado acionário doméstico 

(em US$ bilhões) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fonte: World Federation of Exchange 

 

Por fim, o último indicador a ser apresentado é o número de companhias listadas nas 

bolsas. Neste caso, a Bovespa apresenta uma forte diminuição desde 1990, o que contrasta com 

os dados de desempenho observados anteriormente. 

Existem algumas explicações para esse comportamento, mas ainda prevalece no Brasil a 

cultura familiar de gerir empresas, o que tende a dificultar a abertura de novas empresas. No caso 

da Bovespa, antigamente, várias empresas estavam listadas somente para viabilizar a emissão de 

títulos de dívidas, como debêntures. Como o custo de manutenção de uma empresa aberta no 

Brasil tem sido relativamente caro e como algumas dessas empresas já não necessitavam captar 

recursos por meio desse instrumento, elas vêm optando por fechar o capital. Por outro lado, tem 

ocorrido abertura de capital de outras empresas com o objetivo de captar recursos pela emissão 

de ações, mas em número inferior às retiradas. 

VALOR DE CAPITALIZAÇÃO DO MERCADO DOMÉSTICO 
(em US$ bilhões) Taxas de crescimento (%) 

Bolsas de Valores 1990 2000 2005 5 anos 10 anos 15 anos 
Américas           

São Paulo 11 226 475 109,9 221,5 4.138,0 

Buenos Aires 4 46 48 3,8 25,9 1.216,0 

México  41 125 240 91,6 164,5 484,2 
Santiago 14 60 136 125,9 87,1 900,7 
Nasdaq 311 3.597 3.604 0,2 210,7 1.059,4 

NYSE 2.692 11.535 13.305 15,3 135,3 394,2 

          

Europa - África         
Itália 149 768 798 3,9 281,0 436,6 
Istambul  19 70 162 131,9 677,5 747,1 
Londres 850 2.612 3.112 19,1 131,1 266,1 

          

Ásia - Pacífico         
Austrália 108 373 804 115,8 230,4 645,2 
Hong Kong  83 623 1.055 69,3 247,5 1.165,6 
Singapura 34 155 257 66,0 70,5 651,2 

Taiwan 99 248 476 92,2 154,2 381,0 

Japão 2.929 3.157 4.572 44,8 28,9 56,1 
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No quadro seguinte, ainda de acordo com a World Federation of Exchange (2004, p. 53), 

pode-se observar, com mais detalhes, a evolução no número de empresas abertas no Brasil e em 

outros países. 

 

Tabela 3 
Total de companhias listadas – domésticas e estrangeiras 

 

    

 

    

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

   Fonte: World Federation of Exchange 

 

3.6 – Os Índices do Mercado Acionário Brasileiro 
 

Os índices dos mercados financeiros, de acordo com Leite (1995, p. 11-12), têm 

desempenhado um papel informacional fundamental, pois permitem avaliar a flutuação média do 

nível geral das cotações das ações fornecendo ao público investidor uma clara noção das 

variações momentâneas dos índices e de suas tendências de médio e longo prazo. Servem, 

também, como referência para a análise do comportamento dos preços de determinada ação, pois 

TOTAL DE COMPANHIAS LISTADAS 
Taxas de crescimento (%) 

Bolsas de Valores 1990 2000 2005 5 anos 10 anos 15 anos 
Américas            

São Paulo 579 467 372 -20,4 -31,7 -35,8 

Buenos Aires 179 125 104 -16,8 -30,2 -41,9 
México  390 177 326 84,2 76,2 -16,4 
Santiago 216 261 246 -5,7 -12,8 13,9 

Nasdaq 4.132 4.734 3.164 -33,2 -38,3 -23,4 

NYSE 1.774 2.468 2.270 -8,0 1,3 28,0 

          

Europa - África         
Itália 220 297 282 -5,1 11,0 28,1 
Istambul  110 316 304 -3,8 48,4 176,5 

Londres 2.559 2.374 3.092 30,3 23,6 20,8 

          

Ásia - Pacífico         
Austrália 1.136 1.406 1.714 21,9 45,5 50,9 
Hong Kong  299 790 1.135 43,7 109,5 279,8 

Singapura 172 480 687 43,1 152,5 299,3 

Taiwan 205 532 696 30,8 100,5 239,4 

Japão 1.752 2.096 2.352 12,2 31,3 34,3 
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já há muito se sabe que as cotações das ações obedecem às tendências gerais presentes no 

mercado acionário, as quais são fielmente retratadas pelo índice.  

Os índices de mercado de ações têm sido utilizados pela comunidade financeira desde o 

fim do século XIX como um termômetro ou indicador das cotações das bolsas de valores. O 

primeiro índice de ações divulgado foi o Dow Jones, publicado em 1884 por Charles Dow e 

Edward Jones, editores do jornal Wall Street Journal. Existem, no Brasil, vários índices de 

mercado e, cronologicamente, são encontrados os índices de preços da Bolsa de Valores do Rio 

de Janeiro, em 1966, e da Bovespa, em 2 de janeiro de 1968. Mais tarde, as Bolsas de Valores de 

Minas, Espírito Santo e Brasília. 

No início do Índice Bovespa, calculado pela Divisão de Estudos Econômicos da bolsa 

paulista, foi estabelecido o valor base de NCr$ 100,00 para sua carteira teórica. Conforme Leite e 

Sanvicente (1995, p. 39-67), as elevadas taxas de inflação e os vários planos econômicos que 

caracterizaram a economia brasileira obrigaram a cortar 11 zeros do índice, sem prejuízo de sua 

metodologia. O Índice Bovespa é expresso em pontos. Seu valor absoluto corresponde ao valor 

monetário de mercado de uma carteira selecionada de ações negociadas na Bovespa em 

determinado período.  

Contudo, o aspecto mais importante do índice de mercado é a sua variação em certo 

período de tempo. A variação percentual do índice representa a taxa de retorno de um investidor 

que mantém uma carteira semelhante à do Índice Bovespa. 

Conforme BOVESPA (1993, p. 7), antes da criação do Índice Bovespa, as Corretoras de 

Valores eram obrigadas a construir e divulgar seus próprios índices de forma totalmente 

artesanal e, muitas vezes, não-sistemática. De acordo com Oliveira (1997, p. 116): “o Índice 

Bovespa é, indiscutivelmente, a mais importante referência a respeito do desempenho do 

mercado acionário nacional do ponto de vista dos investidores internos e externos”. 

De acordo com BOVESPA (1993, p. 12-41), a definição do Índice Bovespa é o valor 

atual, em moeda corrente, de uma carteira teórica de ações baseada em uma aplicação hipotética. 

Supõe-se não ter sido efetuado nenhum investimento adicional, considerando-se somente a re-

inversão dos dividendos recebidos e do total apurado com a venda dos direitos de subscrição, 

além da manutenção, em carteira, das ações recebidas a título de bonificação. 

Para que uma ação seja incluída no Índice Bovespa, é necessário que ela atenda, 

simultaneamente, aos seguintes parâmetros, sempre com relação aos últimos 12 meses: 
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- participar do conjunto de ações que apresentam os mais elevados índices de 

negociabilidade; 

- apresentar participação em termos de volume, superior a 0,1% do total; 

- ter sido negociada em mais de 80% do total de pregões do período. 

Para que a representatividade do Índice Bovespa se mantenha ao longo do tempo, 

quadrimestralmente é feita uma reavaliação da carteira, sempre com base nos 12 meses 

anteriores, em que se identificam as alterações na participação relativa de cada ação no mercado. 

Feito isso, considera-se que a carteira antiga foi vendida e o montante auferido aplicado na 

formação de uma nova carteira, segundo a distribuição de mercado apurado pelo estudo de 

reavaliação. A carteira teórica do Índice Bovespa para o quadrimestre set./dez. 2005 está exposta 

no Anexo 1. 

O Índice Bovespa foi utilizado nos mercados futuros a partir de 14 de fevereiro de 1986 

na BM&F. Os futuros de índice tiveram grande sucesso pelo fato de serem instrumentos eficazes 

na administração de grandes carteiras. 

Conforme BOVESPA (2005a), o comportamento do Índice Bovespa variou ao longo da 

sua história, registrando momentos de alta e de baixa, e nos últimos anos os destaques foram: 

                                    

                
 

                         Tabela 4                   Tabela 5 

            Maiores fechamentos do ano              Menores fechamentos do ano 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ano Nominal Pregão US$ Pregão 
1994 5.511 13-set 6.461 12-set 

1995 4.861 19-set 5.111 2-jan 

1996 7.040 30-dez 6.773 30-dez 

1997 13.617 8-jul 12.620 8-jul 

1998 12.299 15-abr 10.782 15-abr 

1999 17.092 30-dez 9.554 30-dez 

2000 18.951 27-mar 10.915 27-mar 

2001 17.889 26-jan 9.105 23-jan 

2002 14.471 4-mar 6.221 3-jan 

2003 22.236 30-dez 7.696 30-dez 

2004 26.196 30-dez 9.869 30-dez 

2005 33.629 14-dez 15.235 6-dez 

Ano Nominal Pregão US$ Pregão 
1994 380 3-jan 2.724 9-mai 

1995 2.138 9-mar 2.408 9-mar 

1996 4.390 2-jan 4.514 2-jan 

1997 6.956 2-jan 6.691 2-jan 

1998 4.761 10-set 4.036 10-set 

1999 5.057 14-jan 3.833 14-jan 

2000 13.287 30-nov 6.781 30-nov 

2001 10.006 26-set 3.627 8-out 

2002 8.371 16-out 2.161 16-out 

2003 9.995 26-fev 2.756 14-fev 

2004 17.604 10-mai 5.633 10-mai 

2005 23.610 20-jan 8.673 20-jan 
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4 – ANÁLISE COMPARATIVA DO INVESTIMENTO EM AÇÕES 
      EM RELAÇÃO A OUTROS INVESTIMENTOS DE RESERVA DE 
      VALOR 

 
 

O objetivo deste estudo é o de analisar o retorno e o risco do investimento em ações no 

Brasil, mediante uma análise do comportamento histórico dos mercados à vista na Bovespa, 

comparando com os retornos e riscos de outros investimentos considerados de reserva de valor. 

O trabalho é constituído de três seções. Na primeira, serão descritos os diversos planos 

econômicos ocorridos no Brasil, a partir de 1986, com o objetivo de fornecer os cenários 

econômicos existentes durante o período de análise deste trabalho. Na segunda parte, serão 

apresentados os indicadores e ativos financeiros que serão utilizados para as análises 

comparativas com o Índice Bovespa e, na terceira parte, serão listados os diversos estudos a 

serem elaborados. 

O período de análise está compreendido entre março de 1986, quando foi anunciado o 

primeiro plano econômico de combate à inflação, conhecido como Plano Cruzado, e dezembro 

de 2005. Em algumas análises, o período total de quase 19 anos será dividido em subperíodos, 

para que se possam identificar alterações nos comportamentos dos diferentes ativos em relação 

aos diversos planos econômicos.   

 

4.1 – Planos Econômicos no Brasil 
 

Para uma análise comparativa dentre os diversos tipos de investimentos, é importante 

serem entendidos os vários planos econômicos que ocorreram na economia brasileira.  

No início da década de 80, a economia brasileira apresentava taxas inflacionárias altas. 

As equipes econômicas do governo utilizavam-se de políticas monetárias ortodoxas para debelar 

a inflação, mas encontravam resistências e, aparentemente, a inflação apoiava-se na dinâmica da 

inércia inflacionária e na dificuldade de reduzir o déficit público. Os dois grandes choques 

inflacionários vivenciados pelo Brasil, nessa época, foram provocados em 1979, em função da 

crise do petróleo e, em 1983, em razão da maxidesvalorização do cruzeiro.  

Em março de 1985, teve início a nova República, após 21 anos de regime militar, que 

introduziu uma série de medidas visando eliminar o processo de alta da inflação, mas sem, 
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contudo, atingir seu objetivo. Diante de uma indexação generalizada da economia e com a taxa 

de inflação atingindo a 256% no primeiro ano de governo, o presidente José Sarney, junto com o 

ministro da Fazenda, Dílson Furnaro, decretou o primeiro plano econômico de estabilização, 

chamado de Plano Cruzado. 

 
4.1.1 – Plano Cruzado – março de 1986 a junho de 1987 

 

O Plano Cruzado foi implantado em 28 de fevereiro de 1986 e estabeleceu o cruzado 

como o novo padrão monetário nacional. A taxa de conversão foi fixada em mil cruzeiros (Cr$) 

por cruzado (Cz$). Os salários foram convertidos em cruzados tomando como base o poder de 

compra médio dos últimos seis meses que seriam automaticamente corrigidos sempre que a taxa 

de inflação ultrapassasse os 20%. Com exceção das tarifas públicas, os preços foram congelados 

nos níveis em que se encontravam em 27 de fevereiro. Foi criado o Índice de Preços ao 

Consumidor – IPC, para corrigir a poupança e as aplicações financeiras superiores há um ano. 

Não houve regras fiscais e monetárias para complementar o plano, e a taxa de câmbio foi fixada 

conforme a cotação de 27 de fevereiro.  

Nos primeiros seis meses, houve uma queda substancial da inflação e alguns indícios de 

existência de excesso de demanda na economia, decorrente do aumento do poder aquisitivo 

ocorrido na população. O país é tomado por uma onda de euforia, com o crescimento do 

consumo em todos os extratos sociais. O governo começou a apresentar um elevado déficit em 

suas contas e viu-se obrigado a fazer um ajuste fiscal, que se mostrou insuficiente. Diante da 

imobilidade do governo ante o agravamento da escassez de produtos e à deterioração das contas 

externas, começaram a prosperar expectativas de descongelamento que deram um novo impulso 

à demanda.  

A partir de novembro de 1986, o Plano Cruzado começou a fracassar e as altas taxas de 

inflação retornaram, atingindo 16,8% em janeiro de 1987. Em maio de 1987, Bresser Pereira é 

empossado como novo ministro da Fazenda. De acordo com Pereira (1988), 

 

O Plano Cruzado foi um plano heterodoxo, que deu conta competentemente da inércia 

inflacionária, fazendo as conversões dos preços pela média, mas ignorou o ajuste fiscal e 

concedeu um aumento real dos salários que inviabilizou o plano. 
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4.1.2 – Plano Bresser – junho de 1987 a janeiro de 1989 

 

O novo ministro implementou, em 12 de junho de 1987, um novo plano econômico, 

denominado de Plano Bresser, que incluía medidas ortodoxas e heterodoxas para tentar segurar a 

espiral inflacionária. Criou-se a Unidade de Referência de Preços (URP), elevaram-se os preços 

públicos e, em seguida, congelaram-se, novamente, os preços. Esse plano incluía medidas 

monetárias e fiscais ativas, praticando taxas reais de juros para conter a demanda e unificar os 

orçamentos do governo no intuito de reduzir o déficit público. 

 Nos primeiros seis meses, a demanda foi contida com reflexos negativos para a atividade 

econômica. Mas, a partir de agosto de 1988, o governo foi obrigado a ceder às pressões 

inflacionárias e reduzir o número de produtos e serviços, cujos preços eram controlados. Essas 

medidas abalaram a credibilidade do programa, do congelamento e da URP, e a inflação iniciou, 

novamente, seu processo de alta atingindo 14% em dezembro de 1988. Nesse momento, o 

ministro da Fazenda pede demissão e é substituído por Maílson da Nóbrega, que rejeitou, 

inicialmente, novos choques e anunciou metas modestas para a estabilização da inflação e a 

redução gradual do déficit público.  

Essa política, entretanto, não conseguiu segurar a inflação que atingiu níveis 

insuportáveis, chegando a 933% no acumulado de 1988. A economia encontrava-se no limiar da 

hiperinflação. 

 
4.1.3 – Plano Verão – janeiro de 1989 a março de 1990 

 

Em janeiro de 1989, foi anunciado o Plano Verão juntamente com as medidas de 

contenção da demanda e de uma forte desindexação da economia. Os salários foram ajustados 

por baixo, com o intuito de reduzir o poder aquisitivo, e acabou com a URP. Instituiu-se uma 

nova moeda, chamada de cruzado novo (NCz$). Foi estabelecido outro congelamento geral por 

tempo indeterminado, após um considerável ajuste nos preços administrados, visando gerar uma 

margem de folga para suportar tal congelamento. A taxa de câmbio permaneceria fixa por tempo 

indeterminado e acabou com a correção monetária. 

O ajuste fiscal introduzia metas de redução de despesas públicas, mas os resultados 

demoraram, obrigando o governo a adotar uma política monetária ativa, com taxas de juros 
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elevadas. A inflação não cedeu e o governo caminhou na direção da reindexação da economia, 

criando o Bônus do Tesouro Nacional (BTN). Segundo Pereira (1989): 

 

O mais grave foi o prejuízo em termos de perda da credibilidade do governo com a sua 

incapacidade de controlar o déficit público e aos erros cometidos em relação à taxa de juros e 

à desindexação da economia. Esta perda pode ser definida pela dificuldade de colocação das 

Letras Financeiras do Tesouro (LFT), não obstante os juros astronômicos. 

 
4.1.4 – Plano Collor – março de 1990 a julho de 1994 

 

O presidente Fernando Collor de Mello chega ao poder em 15 de março de 1990 

anunciando um novo plano econômico, o plano Brasil Novo, mais conhecido como Plano Collor. 

A inflação de março de 1989 a março de 1990 chega quase a 5.000%. Da mesma maneira que o 

governo Sarney, o governo Collor precisou de um plano para acalmar a economia que estava em 

crise e precisava de uma estrutura mínima para sobreviver. Foi reintroduzida a moeda cruzeiro 

(Cr$) em substituição ao cruzado novo (NCz$) e foram bloqueados por 18 meses os saldos das 

contas correntes, cadernetas de poupança e demais investimentos superiores a Cr$ 50.000,00. Os 

preços foram tabelados e gradualmente liberados, criaram-se novos tributos e foram anunciados 

cortes nos gastos públicos, redução da máquina do Estado pela demissão de funcionários e 

privatização de empresas estatais. 

O plano, também, previa a abertura do mercado interno com redução das alíquotas de 

importação. Foi necessário realizar ajustes em função da forte restrição à liquidez, favorecendo 

os empresários em detrimento dos indivíduos. Mesmo assim, a falta de liquidez na economia fez 

com que o país mergulhasse em um processo recessivo, ocasionando uma queda PIB em 1990. O 

programa nacional de desestatização foi o estopim para as vendas das empresas estatais que 

resultaram em transferência de empresas dos setores de siderurgia, petroquímica, 

telecomunicações e diversas do setor elétrico para o setor privado. A abertura do mercado 

interno obrigou as empresas a investirem na melhoria da qualidade e nos processos de produção.  

Um ponto fundamental que deve ser considerado, que causou grande problema nacional, 

foi o confisco da poupança da população que gerou um descrédito dos consumidores à atuação 

do governo. Concomitantemente, houve aumento do desemprego e a inflação voltou a aparecer, 
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aumentando o descrédito com relação ao plano. As críticas ampliaram-se até atingir o processo 

de destituição do presidente, assumindo no seu lugar o vice-presidente Itamar Franco.  

Quando assume o governo, em dezembro de 1992, a inflação do mês é de 23,7%, e o total 

acumulado no ano é de 1.157%. Conforme Pereira (1994), o Plano Collor foi um plano ortodoxo, 

embora tenha incluído um rápido congelamento. Sua estratégia era fundamentalmente monetária 

e fracassou porque ignorou a inércia inflacionária. E, de acordo com Carvalho (1996, p. 283), 

 

O bloqueio da liquidez dos haveres financeiros não atingiu seu objetivo maior: impedir 

que, após a queda brusca da inflação, a monetização da economia se desse da forma rápida e 

desordenada que teria levado ao fracasso programas de estabilização anteriores. A 

experiência do bloqueio demonstrou a impossibilidade de separar a demanda por moeda para 

fins especulativos e para giro dos negócios, dentro do conjunto formado pela moeda 

indexada e pela moeda convencional. 

 
4.1.5 – Plano Real – julho de 1994 a dezembro de 2005 

 

Em maio de 1993, Fernando Henrique Cardoso assume o ministério da Fazenda e elabora 

um novo plano de estabilização da economia, anunciado em dezembro de 1993, que descarta os 

choques e medidas de surpresa. Esse plano ficou conhecido como Plano Real. O Plano Real 

tinha, no seu início, três objetivos fundamentais: equilibrar as contas nacionais, implantar a 

Unidade Referencial de Valor (URV) e criar uma nova moeda, o real (R$), que substituiria o 

cruzeiro novo. O combate à inflação começou pelo controle imediato das despesas do governo. 

Foram anunciados cortes de gastos, inclusive em áreas essenciais, e aumento na carga tributária 

federal.  

Uma âncora cambial foi implementada para auxiliar no combate à inflação. Para manter o 

equilíbrio entre oferta e demanda por ativos reais foi preciso elevar fortemente a taxa de juros 

nos primeiros meses e o câmbio foi fixado para poder ancorar as expectativas inflacionárias.  

Foi desenvolvido o conceito de transição com a criação de uma moeda indexada, com 

paridade fixa no câmbio, e reajustada diariamente, de acordo com a inflação passada, como 

mecanismo de reindexação de contratos. Mas não foi possível sustentá-lo obrigando o governo a 

promover uma maxidesvalorização em janeiro de 1999.  
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Apesar disso, o Plano Real conseguiu promover uma rápida redução dos índices 

inflacionários. Segundo Pereira (1994), o Plano Real adotou a alternativa da dupla moeda, com a 

diferença que a nova moeda, durante certa fase, não é realmente uma moeda, mas um índice-

moeda, a URV, que permitirá as necessárias conversões que neutralizam a inércia inflacionária. 

De acordo com Eid Júnior (2002, p. 6-7): 

 

A alteração mais marcante observada após a implantação do Plano Real foi sem dúvida a 

redução da inflação. Os índices que se apresentavam na casa dos milhares caíram 

abruptamente para o nível das dezenas e posteriormente para unidades. 

 

4.2 – Os indicadores de preços e de ativos financeiros a serem  

         pesquisados 

 

Todas as séries utilizadas neste trabalho foram ajustadas em relação às mudanças 

monetárias implementadas pelos diversos planos econômicos ocorridos entre março de 1986 e 

dezembro de 2005. Alguns ativos financeiros representativos do atual segmento de investimento, 

como os de depósitos a prazo (Cédula de Depósito Bancário – CDB, notas promissórias, 

debêntures e os títulos representativos do setor imobiliário), não estão sendo considerados, pois 

as suas séries históricas são mais recentes e não compatíveis com o período proposto por este 

trabalho. Os índices e ativos financeiros considerados neste estudo são descritos a seguir. 

 
4.2.1 – Índice Geral de Preços – IGP 

 

Conforme a FGV (2005), o IGP foi criado com a finalidade de medir a evolução de 

preços verificada durante o mês calendário, isto é, a partir do primeiro dia útil de cada mês e 

registra a inflação de preços desde matérias-primas agrícolas e industriais até bens e serviços 

finais. O IGP é composto pelos índices: Índice de Preços por Atacado – IPA, Índice de Preços ao 

Consumidor – IPC e Índice Nacional de Custos da Construção – INCC, com ponderações de 

60%, 30% e 10%, respectivamente. A partir de março de 1994, o Instituto Brasileiro de 

Economia da Fundação Getúlio Vargas celebrou contrato de prestação de serviço com o Banco 

Central para o cálculo do IGP.  
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A metodologia de cálculo consiste em cada fechamento realizar o cálculo dos números-

índices referentes aos três componentes do IGP; em seguida, aplicar os pesos 6, 3 e 1. Por fim, 

calcula-se a variação percentual em relação ao mês anterior ou a qualquer outra data. Os 

números-índices são adimensionais, isto é, sem unidade, expressam a variação de determinada 

grandeza entre duas datas.  

O IGP mede a variação de preços de um conjunto fixo de itens, ao qual se dá o nome de 

cesta, entre uma data-base e outra data qualquer. A data-base para o IGP e componentes é agosto 

de 1994. Nesse mês, todos esses índices valem 100. A inflação medida pelo IGP no período 

analisado desde o Plano Cruzado até o final de 2005 evoluiu da seguinte maneira: 
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As séries históricas do IGP utilizadas neste estudo foram coletadas no banco de dados do 

Banco Central do Brasil. 

 
4.2.2 – Taxa Selic 

 

O termo título de renda fixa é comumente usado para abrigar o tipo de ativo que promete 

entregar ao investidor certo fluxo de caixa especificado em determinado tempo no futuro. Neste 

estudo, o título de renda fixa a ser adotado é a Letra Financeira do Tesouro – LFT, que é um 

IGP 
mar/dez. 86 21,9% 1996 9,3% 

1987 415,9% 1997 7,5% 
1988 1037,5% 1998 1,7% 
1989 1782,9% 1999 20,0% 
1990 1476,7% 2000 9,8% 
1991 480,2% 2001 10,4% 
1992 1157,8% 2002 26,4% 
1993 2708,4% 2003 7,7% 
1994 909,7% 2004 12,1% 

1995 14,8% 2005 1,2% 

Tabela 6 
Variação nominal do IGP 

Gráfico 5 
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título público federal e tem por fator de remuneração a taxa Selic. De acordo com a definição do 

BC (2005): 

 

A taxa Selic é a taxa apurada no Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC, 

obtida mediante o cálculo da taxa média ponderada e ajustada das operações de financiamento 

por um dia, lastreado em títulos públicos federais e cursadas no referido sistema ou em câmaras 

de compensação e liquidação de ativos, na forma de operações compromissadas.  

 

O SELIC, do Banco Central do Brasil, é um sistema informatizado que se destina à 

custódia de títulos escriturais de emissão do Tesouro Nacional e do Banco Central do Brasil, bem 

como ao registro e à liquidação de operações com os referidos títulos. Hoje, os títulos são, na 

maioria, escriturais, isto é, não são emitidos fisicamente, e, portanto, o SELIC é que controla a 

posse do título. 

As instituições financeiras habilitadas, tais como bancos, caixas econômicas, sociedades 

corretoras de títulos e valores mobiliários e sociedades distribuidoras de títulos e valores 

mobiliários é que estão aptas a realizar operações compromissadas, por um dia útil, 

fundamentalmente.  

A taxa média ajustada das mencionadas operações de financiamento é calculada de 

acordo com a seguinte fórmula: 

 

Fórmula 17: 

  

  

 

em que:  

Lj: fator diário correspondente à taxa da j-ésima operação; 

Vj: valor financeiro correspondente à taxa da j-ésima operação; 

n: número de operações que compõem a amostra. 
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Ainda conforme BC (2005), pode-se concluir que a taxa Selic se origina de taxas de juros 

efetivamente observadas no mercado. Essas taxas de juros não sofrem influência do risco do 

tomador de recursos financeiros nas operações compromissadas, uma vez que o lastro oferecido 

é homogêneo.  

Conforme Sharpe e Alexander (1990, p. 82-83), os títulos de renda fixa sem risco são 

aqueles que realizam suas promessas de pagamentos nos valores e no tempo acertados 

previamente. O candidato óbvio para emitir esses títulos é o governo, pois pode emitir dinheiro 

quando necessitar, conseqüentemente podendo honrar, virtualmente, o pagamento no valor e no 

prazo estipulado. Entretanto, há um grau de incerteza quanto ao poder de compra do pagamento 

prometido. Enquanto os títulos do governo podem até ser livres de risco em termos de valores 

nominais, eles podem apresentar algum risco em termos de seus pagamentos reais, ou ajustados à 

inflação.  

A taxa Selic pode ser considerada como a taxa básica da economia, pois é utilizada em 

operações entre instituições financeiras e tem influência sobre os juros de toda a economia. A 

meta da taxa Selic é definida mensalmente pelo Comitê de Política Monetária – COPOM, um 

colegiado formado majoritariamente por diretores do Banco Central e assessores. Como todas as 

taxas de juros nominais, a taxa Selic pode ser decomposta ex post, em duas parcelas: taxa de 

juros real e taxa de juros nominal, ou de inflação, no período considerado.  

Em novembro de 2005, conforme dados do Banco Central, os títulos públicos federais, 

que remuneravam com a taxa Selic, representavam 53,9% do total da posição da carteira de 

títulos do Banco Central.  

Durante o período pesquisado, a taxa Selic apresentou momentos de fortes oscilações 

decorrentes das medidas econômicas adotadas pelos diversos planos. Grande parte do nível dessa 

taxa pode ser creditada à inflação. De acordo com o gráfico a seguir, pode-se observar as fortes 

oscilações da taxa Selic: 
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As séries históricas da Selic utilizadas neste estudo foram coletadas no banco de dados do 

Banco Central do Brasil. 

 
4.2.3 – Caderneta de poupança 

 

A caderneta de poupança foi implantada em 1964 com o propósito de angariar recursos 

em longo prazo para estimular a aquisição da casa própria. Na prática, esse sistema consiste em 

entidades financeiras públicas e privadas, chamadas também de agentes financeiros, que 

buscariam recursos da população para financiar o sonho da casa própria.  

A caderneta de poupança tem sido incentivada pelo governo ao longo dos últimos anos e, 

nesse sentido, usufrui alguns benefícios em face dos outros instrumentos financeiros, como, por 

exemplo, a isenção de Imposto de Renda, do Imposto sobre Operações Financeiras – IOF e da 

Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira – CPMF para valores aplicados por 

mais de 90 dias.  

Esta modalidade de investimento tem como remuneração a Taxa Referencial – TR, 

acrescida de juros de 0,5% ao mês. A TR, conforme BC (2005), foi criada em 1981 e é obtida a 

partir das médias dos Certificados de Depósito Bancário – CDB de 30 dias a taxas prefixadas 

praticadas por bancos comerciais. A TR é ajustada por um redutor, de modo a adequá-la aos 

contratos de poupança e do Sistema Financeiro de Habitação. 

Taxa Selic 
mar/dez. 86 38,1% 1996 27,1% 

1987 422,4% 1997 24,6% 
1988 1056,0% 1998 28,6% 
1989 2393,0% 1999 25,1% 
1990 1359,7% 2000 17,3% 
1991 608,6% 2001 17,3% 
1992 1544,2% 2002 19,1% 
1993 3065,5% 2003 23,3% 
1994 1136,0% 2004 16,2% 

1995 53,1% 2005 19,0% 

Gráfico 6 
Tabela 7 

Variação nominal da taxa Selic 
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Conforme dados extraídos do Banco Central, o volume de recursos investido na caderneta 

de poupança em dezembro de 2005 era de R$ 168.734 milhões, representando 14,61% do total 

do estoque das aplicações financeiras. A rentabilidade da caderneta de poupança ao longo do 

período pesquisado, também, apresentou fortes oscilações, conforme mostrado no gráfico a 

seguir: 
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 Fonte: B.C.            Fonte: B.C.  

 

As séries históricas da caderneta de poupança utilizadas neste estudo foram coletadas no 

banco de dados do Banco Central do Brasil.  

 
4.2.4 – Dólar 

 

O dólar pode desempenhar a função de reserva de valor, principalmente em países que 

apresentam uma economia instável e inflação alta e, eventualmente, servir de proteção contra o 

efeito redutor da inflação, permitindo certa manutenção do poder de compra da moeda. Outros 

ativos, também, podem desempenhar esse papel, tais como ouro, ações, obras de arte e mesmo 

imóveis. A grande diferença entre o dólar e as outras reservas de valor está na sua mobilização 

imediata do poder de compra, ou da maior liquidez, enquanto os outros ativos têm de ser 

transformados em moeda antes de serem trocados por outro bem. No Brasil, a demanda por dólar 

tem sido intensa, especialmente nos momentos de crises quando houve descontrole da inflação e 

Caderneta de Poupança 
mar/dez. 86 28,4% 1996 16,4% 

1987 427,2% 1997 16,6% 
1988 997,3% 1998 14,4% 
1989 1798,1% 1999 12,2% 
1990 1234,6% 2000 8,4% 
1991 455,8% 2001 8,6% 
1992 1234,0% 2002 9,2% 
1993 2633,2% 2003 11,1% 
1994 1016,0% 2004 8,1% 

1995 39,7% 2005 9,2% 

Tabela 8 
Variação nominal da caderneta de poupançaGráfico 7 
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aumento da instabilidade decorrente das mudanças do cenário internacional e do anúncio das 

medidas econômicas nos diversos planos.  

A rentabilidade do dólar ao longo do período pesquisado, também, apresentou fortes 

variações, conforme evidenciado no gráfico seguinte: 
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  Fonte: B.C.               Fonte: B.C.  

 

As séries históricas do dólar utilizadas neste estudo foram coletadas no banco de dados do 

Banco Central do Brasil. 
 
4.2.5 – Ouro 

 

O ouro sempre teve um papel relevante para a economia mundial. A utilização do ouro 

como padrão de troca permaneceu por muitos anos e foi o primeiro sistema de pagamentos 

moderno, pelo qual se estabeleceu que toda moeda deveria ser automaticamente conversível em 

ouro. Com a crise da década de 30, o padrão-ouro tornou-se inviável. Diversos momentos de 

superprodução ou de crise de demanda reduziram a oferta de crédito, gerando situações 

constrangedoras, principalmente nas economias centrais.  

O sistema de pagamentos sucessor do padrão-ouro foi definido na conferência de Bretton 

Woods realizada em 1944. A conferência estabeleceu uma paridade fixa entre as moedas do 

mundo e o dólar, que poderia ser convertido em ouro pelo Banco Central dos Estados Unidos a 

Dólar 
mar/dez. 86 7,9% 1996 6,9% 

1987 383,7% 1997 7,4% 
1988 959,3% 1998 8,3% 
1989 1383,9% 1999 48,1% 
1990 1397,3% 2000 9,3% 
1991 528,4% 2001 18,7% 
1992 1059,0% 2002 52,2% 
1993 2532,3% 2003 -20,6% 
1994 613,4% 2004 -8,1% 

1995 15,0% 2005 -11,8% 

Tabela 9 
Variação nominal do dólar 

Gráfico 8 
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qualquer instante. Todos os países participantes fixaram o valor de sua moeda em relação ao 

ouro, criando uma paridade internacional fixa, conhecido como padrão dólar-ouro. Esse sistema 

estabelecia que somente o dólar deveria ser conversível em ouro, sendo que as demais moedas 

guardariam sua conversibilidade ao dólar. Mas, na década de 70, os EUA foram obrigados a 

abandonar a conversibilidade de sua moeda ao ouro em decorrência de consecutivos déficits no 

balanço de pagamentos. 

O investimento em ouro tem sido mais procurado em épocas de incertezas internacionais, 

por exemplo, por motivo de guerra ou por motivo econômico quando o cenário é de inflação 

elevada, à medida que esse investimento é aceito no mundo todo. Com a modernização dos 

instrumentos financeiros e maior estabilidade da economia, outros investimentos foram 

ocupando seu espaço.  

As negociações com o ouro não vêm atraindo a atenção de muitos investidores. Em 1992, 

com a crise política que envolveu a cassação do presidente Collor foram negociadas quase 10 

toneladas, bem acima do volume dos últimos anos, que tem se situado ao redor de 150 quilos. A 

seguir, é apresentada a rentabilidade do ouro ao longo dos últimos 19 anos: 
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As séries históricas do ouro utilizadas neste estudo foram coletadas no banco de dados da 

Economática. 

 

Ouro 
mar/dez. 86 47,6% 1996 2,3% 

1987 328,5% 1997 -14,6% 
1988 1031,8% 1998 3,6% 
1989 1904,5% 1999 52,7% 
1990 627,0% 2000 6,0% 
1991 450,2% 2001 20,8% 
1992 1086,5% 2002 80,9% 
1993 2629,1% 2003 -0,8% 
1994 610,4% 2004 -2,8% 

1995 15,2% 2005 2,9% 

Tabela 10 
Variação nominal do ouro 

Gráfico 9 
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4.3 – Estudos Comparativos 

 

Para o desenvolvimento do atual trabalho, procurou-se investigar diversos aspectos do 

investimento em ações no Brasil comparativamente a outros investimentos típicos de reserva de 

valor, pela análise dos seus dados históricos, considerando o período do início do Plano Cruzado 

até o fim de 2005. Os principais estudos que serão abordados neste capítulo são: 

• Análise histórica dos diversos ativos financeiros e indicadores, considerando os 

retornos totais: nominal e real; 

• Análise dos retornos nominais e reais das ações ante os da renda fixa, segmentada 

pelos períodos correspondentes a cada plano econômico; 

• Cálculo do prêmio de risco histórico do retorno das ações em face do de renda 

fixa; 

• Análise comparativa de rentabilidade do investimento em ações diante do de 

renda fixa, considerando o período de permanência do investimento; 

• Análise histórica do nível de preços das ações; 

• Comparação da evolução do Índice Bovespa em face das outras bolsas 

internacionais. 

 
4.3.1 – Análise histórica dos diversos ativos financeiros e indicadores, considerando 

            os retornos totais: nominal e real 

  

A avaliação de ativos e portfólios tem evoluído significativamente nas duas últimas 

décadas. A aceitação da Teoria Moderna de Portfolios, baseada no Capital Asset Price Model – 

CAPM, tem modificado o processo evolutivo do cálculo do retorno bruto para preferencialmente 

a exploração detalhada do risco e retorno e suas respectivas fontes.  

Quando se avalia o desempenho de um ativo é necessário estabelecer referências, 

utilizando-se da comparação dos retornos de um ativo com o retorno de outro ou mais ativos. É 

importante que os ativos escolhidos para comparação sejam verdadeiramente comparáveis, ou 

seja, que tenham restrições e características similares.  

De acordo com Gruber e Elton (1995, p. 70-209), uma das maiores decisões que o 

investidor tem que enfrentar é a alocação entre os diversos ativos. Para calibrar essa alocação 
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com as necessidades do investidor é preciso estimar os retornos médios, desvios padrões dos 

retornos e o índice de correlação entre eles. Para estimar essas variáveis é útil começar olhando 

os dados históricos.  

Inicialmente se coletaram os dados históricos dos ativos financeiros pertinentes a este 

estudo, e elaborou-se o seguinte cálculo do retorno para cada mês do período: 

 

Fórmula 18: 

 

1
1,

,
, −=

−nj

nj
nj

VP
VPRET  

 

em que:  

RET j, n: taxa de retorno do ativo j no momento n; 

VP j n: valor do ativo j no momento n; 

VP j ,n - 1: valor do ativo j no momento n - 1. 

 

Para o cálculo dos retornos acumulados desses ativos foi utilizada a seguinte fórmula: 

  

Fórmula 19: 

( ) ( ) ( )⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡ +⎥⎦

⎤
⎢⎣
⎡ +⎥⎦

⎤
⎢⎣
⎡+ +++= mnjnjnjnjmnj IIIVPVF ,1,,,, 1...11  

em que:  

VF j, n + m: é o valor corrigido do ativo j no momento n + m; 

VP j,n: é o valor do inicial do ativo j no momento n; 

I j, n: é a taxa de juros do ativo j no momento n. 

 

Quanto ao retorno médio do período, utilizou-se a média geométrica para realizar os 

devidos cálculos.  

Como citado por Ramalho, Securato e Silveira (2005, p. 3), a Teoria Moderna de 

Portfólios baseada no CAPM, é um modelo-padrão para risco e retorno e assume a premissa de 



 68 
 

   

que a maneira apropriada de se medir o risco inerente a um ativo é pelo desvio-padrão dos 

retornos, mas apenas uma parte da variação, não diversificável, é recompensada. 

Existem duas possibilidades de medir o risco: risco total ou risco não-diversificável. O 

risco total do ativo é o mais apropriado para este estudo e é normalmente calculado pelo desvio-

padrão dos retornos enquanto o risco não-diversificável é normalmente medido pelo coeficiente 

beta.  

O desvio-padrão ou a variância é o risco quantitativo que mede a variabilidade do retorno 

ou, em outras palavras, estima a divergência provável do retorno atual ante o retorno esperado e 

é calculado da seguinte maneira: 

 

Fórmula 20: 

 
( ) 2

1−

−
= ∑

n
RETRETi

S  

 

em que:  

S: desvio-padrão dos retornos do ativo; 

RET i: taxa de retorno do ativo i no momento n; 

RET : taxa média dos retornos dos ativos i no momento n; 

n: número de observações que compõem a amostra. 

 

A seguir foram calculados os retornos totais nominais dos diversos ativos desde o início 

do Plano Cruzado, supondo que seja investida uma unidade financeira em cada ativo no início do 

período até dezembro de 2005. Está sendo considerado que todo o retorno, desde os juros e 

dividendos, é reinvestido nos respectivos ativos e acumulado ao longo do período.  

Os valores apresentam magnitudes elevadas em razão de um período prolongado de altas 

taxas de inflação. Mas pode-se constatar no gráfico, a seguir, que o retorno total nominal obtido 

pelos títulos de renda fixa, remunerada pela taxa Selic, superou largamente o retorno dos demais 

títulos. Uma unidade financeira investida em março de 1986 teria acumulado 15.064.795.999 em 

dezembro de 2005. O retorno total nominal apresentado pelo índice Bovespa vem bem abaixo, 

acumulando 4.060.072.815, mas superando com folga os números resultantes dos investimentos 

no ouro e no dólar.  
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Gráfico 10 
Retorno total nominal dos ativos – mar. 86 a dez. 05 

(escala logarítmica) 
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  Fonte: Bovespa, B.C. e Economática 

  

As taxas elevadas da inflação ao longo desse período dificultam as análises dos números 

finais decorrentes dos valores corrigidos dos ativos. A inflação permaneceu alta principalmente 

no período de 1986 a 1994, quando chegou a atingir o pico mensal de 81,32% em março de 1990 

e o pico anual de 2.708,39% em 1993.  

Como colocado por Sharpe e Alexander (1990, p. 292-312), nos períodos em que 

ocorrem mudanças no patamar de preços da economia, a taxa de juros nominal pode mostrar-se 

um pobre indicador para o retorno real obtido pelo investidor. Isso é devido, pois parte dos 

recursos adicionais recebidos do investimento pode ser oriundo da perda do poder de compra do 

investidor, como conseqüência da inflação que ocorreu no período do investimento. 

Para melhor compreensão do comportamento desses indicadores a longo prazo, é 

necessário considerar o retorno em termos reais, ou seja, descontando a variação da inflação do 

período, conforme a fórmula seguinte: 

 

Selic
Bovespa 
Poupança

Dólar
Ouro 
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Fórmula 21: 

 

( )
( ) 100*1

100/1
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⎛
−

−
−

=
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em que:  

RETreal:  retorno real do ativo; 

RETtotal: retorno total nominal do ativo; 

IGP: representa o índice de inflação adotado neste estudo. 

 

Nesse sentido, é mais significativo observar-se o comportamento desses ativos 

considerando suas variações reais. Utilizou-se o mesmo procedimento anterior para serem 

calculados os retornos totais reais dos ativos em questão, ou seja, supondo que fosse investida 

uma unidade financeira em março de 1986, quanto se teria em dezembro de 2005. 

Nos títulos de renda fixa, remunerada pela taxa Selic, esse valor alcançaria o montante 

levemente acima de 11, representando um ganho real bem significativo. Caso fosse investido no 

Índice Bovespa, acumularia o total de 3 unidades financeiras no fim do período. O retorno do 

dólar é o único a apresentar variação real negativa no período, pois não conseguiu superar a 

variação da inflação. Esse quadro pode proporcionar melhor entendimento quando se observa o 

gráfico a seguir: 
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Gráfico 11 
Retorno total real dos ativos – mar. 86 a dez. 05 

(escala logarítmica) 
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Fonte: Bovespa, B.C. e Economática 

 

O retorno proporcionado pelos títulos de renda fixa continuou dominando por todo o 

período e também mostrou estabilidade ao longo do tempo, mesmo após o Plano Real, quando a 

inflação foi relativamente contida, apresentando variação de apenas um dígito. 

Esse resultado difere do apresentado no mercado americano, em que, segundo Siegel 

(2002, p. 3-24), o retorno real das ações no longo prazo tem superado o retorno real do 

investimento em renda fixa. Evidências históricas indicam que o investidor pode ter mais certeza 

de manter o poder de compra de seus recursos em uma carteira diversificada de ações por 30 

anos, do que em uma carteira de títulos do governo para o mesmo período. As ações americanas 

no curto prazo são mais arriscadas que a renda fixa, mas no longo prazo a História tem mostrado 

o contrário. 

O Índice Bovespa foi o ativo que apresentou maior volatilidade, conforme mostra o 

gráfico a seguir, tendo registrado ao longo desse período momentos de fortes retornos, como em 

Selic

Bovespa 

Poupança

Ouro 
Dólar
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1991, quando obteve uma rentabilidade real de 316,42%, com fracos retornos, como em 1990, 

com uma rentabilidade real negativa de –74,11%.  

A caderneta de poupança foi o que apresentou o menor risco, seguido de perto pelo título 

de renda fixa, cuja oscilação foi bem menor que a do Bovespa, apresentando um máximo de 

rentabilidade real em 1995, com 33,39%, e um mínimo de –7,42% em 1990.  
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    Fonte: Bovespa e B.C. 

 

 

O título público federal tem sido o ativo financeiro concorrente mais importante para o 

investimento em ações. Quando as taxas de juros sobem, o investimento em ações é preterido 

pelos títulos públicos federais, e quando as taxas de juros caem, o movimento inverte-se. Nesse 

sentido, as análises seguintes darão maior ênfase às comparações entre os investimentos em 

ações ante os de renda fixa. 

 

 

 

Gráfico 12 
Retornos anuais reais de renda fixa x ações 
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4.3.2 – Análise dos retornos nominais e reais das ações ante os da renda fixa, 

            segmentada pelos períodos correspondentes a cada plano econômico 

 

Tentativas de controlar a inflação em um ambiente sem política macroeconômica 

consistente provocaram a implementação de diversos planos econômicos, conforme já destacado 

neste estudo. Nesse contexto, é fundamental para este trabalho que sejam analisadas as 

implicações e as influências que os investimentos de ações e de renda fixa tiveram durante a 

vigência desses planos econômicos.  

O período total de análise será segmentado conforme as tabelas a seguir. 

 

      Tabela 11 
                      Janelas de tempo segmentadas por período de vigência de cada plano 
 
 

 

 

 

 

 

 

Tabela 12 
                       Janelas de tempo segmentadas somente com relação ao plano Real 

 

 

 

 

 

Na primeira tabela, os segmentos são constituídos com relação ao período vigente de cada 

plano econômico, considerando como marco o início de um novo plano. Na segunda tabela, os 

segmentos são constituídos somente com os períodos vigentes tendo como referência o Plano 

Real. O objetivo dessa segmentação foi de simplificar a análise financeira dos diversos ativos, 

não se preocupando com os critérios macroeconômicos.  

Plano Econômico Vigente Período N o de meses 
Cruzado  mar. 86 - jun. 87 16 
Bresser  jun. 87 - jan. 89 19 
Verão  jan. 89 - mar. 90 14 
Collor  mar. 90 - jul. 94 51 
Real  jul. 94 - dez. 05 138 

Plano Econômico Vigente Período N o de meses 
antes do Real mar. 86 - jul. 94 100 
após o Real jul. 94 - dez. 05 138 
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No quadro a seguir, são mostrados os retornos nominais e reais obtidos pelo investimento 

em renda fixa, juntamente com os seus respectivos riscos, para cada uma das tabelas.                       

                                               

             Tabela 13 
                                   Renda fixa (taxa Selic) – média mensal 
 
 

 

 

                                                      
                                 

 

 

 

 

 

 

 

1 - O retorno é a média mensal geométrica dos valores mensais correspondentes a cada 

período. 

2 - O risco, representado pelo desvio-padrão, é a soma dos quadrados dos desvios dos 

pontos de dados da média mensal de suas amostras. 

 

Pode-se notar que os retornos totais reais apresentados pelo investimento em renda fixa 

foram positivos em quase todos os períodos de vigência dos planos econômicos, apesar da forte 

oscilação verificada nos seus retornos nominais e na inflação no período. O único período em 

que a taxa real de juros registrou números negativos foi no período vigente do Plano Bresser.  

O plano econômico vigente de maior variabilidade dos retornos foi o Verão e o de menor 

o Real. Durante a vigência do Plano Real, a taxa de juros permaneceu positiva, dentro dos 

padrões verificados em outros planos, mesmo com a inflação registrando variações mais baixas. 

A média mensal da inflação no período pré-Real foi de 21,83% e no pós-Real caiu abruptamente 

para 1,20%.  

Plano Retorno Total Retorno Total IGP 
Econômico Nominal (%) Real (%) (%) 

Vigente Retorno Risco Retorno Risco   
Cruzado 8,79 8,42 0,67 3,11 8,06 
Bresser 18,85 6,69 -0,58 2,86 19,55 
Verão 36,20 20,66 0,14 9,32 36,00 
Collor 26,06 11,22 1,14 4,77 24,65 
Real 2,21 4,04 0,99 1,13 1,20 

            
Pré-Real 23,11 14,66 1,05 4,38 21,83 
Pós-Real 2,21 4,04 0,99 1,13 1,20 

Total 10,35 14,44 1,02 2,96 9,24 
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Esses números indicam que, é de se supor, os aplicadores dos títulos de renda fixa foram 

recompensados ao longo do período analisado, favorecido pela prática, por parte do governo, de 

uma política monetária ativa, na tentativa de debelar a inflação. 

A variação média mensal da inflação em todo o período estudado foi de 9,24%, o que é 

muito alto sob qualquer padrão de comparação. A taxa média mensal de juros real praticada pelo 

governo nos últimos 19 anos tem sido de 1,02%, o que equivale a uma taxa média anual real de 

12,95%, também bem acima das taxas de juros praticadas pelos países desenvolvidos. 

Com relação aos retornos reais do mercado acionário, pode-se verificar, na tabela 

seguinte, uma forte flutuação ao longo dos diversos planos econômicos, conforme já constatado 

anteriormente.  

Como já observado por outros autores, o mercado acionário tende a se comportar como 

um termômetro da economia, ou seja, esses números tendem a refletir o grau de instabilidade da 

economia que tomou conta do Brasil nos últimos anos. A prática constante de uma política 

monetária ativa, com altas taxas reais de juros, afeta, sobremaneira, as expectativas de retorno 

das ações, pois prenuncia redução dos lucros futuros das empresas. 

Os retornos registrados pelo investimento em ações foram: 

 

                                                      Tabela 14 
                                 Ações (Índice Bovespa) – média mensal 
 

Plano Retorno Total Retorno Total   
Econômico Nominal (%) Real (%) IGP 

Vigente Retorno Risco Retorno Risco   
Cruzado 1,90 30,45 -5,70 28,11 8,06 
Bresser 20,58 25,32 0,86 20,22 19,55 
Verão 22,88 43,71 -9,65 36,31 36,00 
Collor 26,67 32,58 1,62 27,23 24,65 
Real 1,89 11,09 0,68 10,21 1,20 

            
Pré-Real 22,02 33,01 0,16 26,51 21,83 
Pós-Real 1,89 11,09 0,68 10,21 1,20 

Total 9,74 25,75 0,46 18,86 9,24 
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1 - O retorno é a média mensal geométrica dos valores mensais correspondentes a cada 

período. 

2 - O risco, representado pelo desvio-padrão, é a soma dos quadrados dos desvios dos 

pontos de dados da média mensal de suas amostras. 

 

O melhor período de valorização real das ações ocorreu durante a vigência do Plano 

Collor, que apresentou uma taxa média mensal de 1,62%, e o pior foi do Plano Verão, quando 

obteve um retorno real médio mensal negativo de –9,65%. Apesar do forte recuo da inflação 

após o Plano Real, o retorno médio mensal real das ações manteve-se relativamente baixo, apesar 

de superior, quando comparado com o período pré-Real. O fato positivo é que o risco real médio 

mensal reduziu-se fortemente, passando de 26,51% no período pré-Real para 10,21% após o 

Plano Real. 

Apesar de o investimento em ações ter apresentado um desempenho positivo, em termos 

reais, ao longo de todo o período analisado, não foi suficiente para superar o retorno propiciado 

pelo investimento em renda fixa, não conseguindo maximizar a relação risco x retorno. No 

período total, o retorno real médio mensal foi de 0,46% enquanto o risco real médio mensal 

assumido foi de 18,86%. 

Os títulos de renda fixa, além de apresentarem retorno superior, também registraram 

menor exposição ao risco e em ambos os segmentos – no pré-Real e no pós-Real. Somente 

quando se comparam individualmente os retornos reais dos dois investimentos entre os diversos 

subperíodos, o investimento em ações consegue superar o de renda fixa durante os períodos 

vigentes dos planos econômicos do Bresser e Collor.  

 
4.3.3 – Cálculo do prêmio de risco histórico do retorno das ações em face do de 

            renda fixa 

 

Conforme Damodaran (2004, p. 2-12), a maneira de estimar o prêmio de risco das ações 

reside no uso de retornos históricos, considerando a diferença dos retornos das ações e dos títulos 

de renda fixa governamentais de curto prazo. O excesso de retorno das ações sobre o retorno dos 

títulos públicos é chamado de prêmio de risco das ações. Alguns estudos consideram o prêmio 
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de risco de determinado investimento em relação ao retorno de outros indicadores referenciais 

em vez do retorno dos títulos públicos.  

O prêmio de risco das ações diante da renda fixa é calculado conforme fórmula a seguir: 

 
 
Fórmula 22 
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em que:  

PR: prêmio de risco das ações;  

RETações: retorno nominal da ação em determinado período; 

RETselic: retorno nominal do ativo de renda fixa remunerado pela taxa Selic em  

               determinado período. 

 

Conforme salientado por Securato (1999, p. 123-130), geralmente existe diferença entre 

um título emitido pelo governo e um título não pertencente ao governo. Essa diferença reflete o 

risco adicional que o investidor estaria aceitando com um título que não é emitido pelo governo. 

Dessa forma, pode-se expressar a taxa de juros não emitida pelo governo como a taxa básica de 

juros da economia, geralmente proveniente dos títulos públicos, mais um prêmio pelo risco.  

O prêmio de risco médio mensal, apurado entre os retornos nominais do Índice Bovespa e 

da renda fixa desde março de 1986 até dezembro de 2005, foi uma variação negativa de –0,55% 

com uma volatilidade de 18,82%. Considerando o prêmio de risco médio anual, tem-se uma 

variação negativa de –6,35% com um desvio-padrão de 76,14%, ou seja, não houve um incentivo 

para se investir no mercado de ações nesse período, o risco adicional inerente ao investimento 

em ações não correspondeu a um retorno maior. 

Esse resultado é contraditório com as proposições da Teoria Moderna de Portfólios, na 

qual, racionalmente estabelece que um aumento no risco percebido pressupõe um aumento no 

retorno esperado. De acordo com Siegel (2002, p. 17-18), o prêmio de risco das ações no 

mercado americano, considerando o título do governo de 30 anos, resultou em valores anuais 

positivos de 1,9% no período de 1831 a 1871, 3,4% no período de 1871 a 1926, e de 6,5% desde 



 78 
 

   

1926 até 2002. Durante esses três períodos, os prêmios de risco das ações apresentaram um 

padrão consistente, com valores positivos e relativamente estáveis. 

No mercado brasileiro ocorre o oposto, os prêmios de risco das ações apresentaram-se 

instáveis com fortes variações ao longo dos últimos 19 anos, registrando em valores anuais, em 

1991, um máximo de 240,95%, e, em 1987, um mínimo de –74,18%. Esse comportamento 

volátil fica claro quando se observa o gráfico seguinte: 

 

       Gráfico 13 
Prêmio de risco das ações - média anual entre mar. 86 e dez. 05 
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 Fonte: dados compostos pelo autor 

 
4.3.4 – Análise comparativa de rentabilidade do investimento em ações diante do de 

            renda fixa, considerando o período de permanência do investimento 

 

Conforme exposto por Sharpe e Alexander (1990, p. 127-131), Markowitz considera que 

o termo investimento é usado quando o investidor possui uma determinada soma de dinheiro 

para investir no atual momento. Esse dinheiro poderá ser investido em um determinado período, 

chamado de período de investimento. No fim do período de investimento, o investidor poderá 

vender o ativo comprado inicialmente e, então, gastar o recurso em consumo ou reinvestir em um 

ou vários outros ativos. O objetivo é especificar um período de investimento a ser analisado e 
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assumir que, nesse período, qualquer pagamento recebido do ativo, como dividendos e 

pagamento de cupons, é utilizado para comprar mais unidades desse ativo no preço corrente de 

mercado. Usando esse procedimento, o desempenho do ativo pode ser medido comparando o 

valor obtido até o fim do período de investimento com o valor no início. 

O retorno do período investido proporciona um instrumento útil para simplificar a 

complexa realidade da análise dos investimentos. Geralmente é assumido que o investidor é 

avesso ao risco, o que significa que dentre dois portfólios de mesmo retorno esperado ele 

escolherá o ativo com o menor risco. 

A Teoria Moderna de Portfólios estabelece que pela definição dos riscos e dos retornos 

esperados, pode ser determinado teoricamente qual é o portfólio ótimo para o investidor. No 

entanto, como esses dois componentes não são constantes e variam com o tempo; o período de 

investimento é uma variável importante quando se elabora a montagem de um portfólio. Com o 

aumento do prazo da aplicação ocorre, concomitantemente, um aumento das incertezas com 

relação ao retorno do investimento, ou, em outras palavras, um aumento do risco.  

Conforme Ramalho, Securato e Silveira (2005, p. 3-4), se o investidor racional assumir 

maiores riscos, maior deve ser o seu retorno para compensar esse risco adicional que ele assume. 

Nestes termos, é de se esperar que o retorno obtido nos investimento em ações seja, em média, 

maior que o obtido nos investimentos em renda fixa, por causa do seu maior risco; o mesmo vale 

para os investimentos com prazos maiores, que devem proporcionar ao investidor maiores 

retornos do que o investimento no curto prazo. 

A seguir, será feita uma série de estudos comparando o desempenho do retorno do índice 

Bovespa com o da renda fixa, considerando um período de permanência do investimento, para 

observar-se se essa condição é verificada no mercado de capitais brasileiro.  O desempenho entre 

esses dois ativos será calculado segundo a fórmula seguinte: 

 

Fórmula 23 
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em que:  

Qn:  desempenho do Índice Bovespa relativamente ao desempenho da renda fixa no 

        momento n; 

VFibov: valor corrigido do Índice Bovespa no momento n; 

VFselic: valor corrigido da renda fixa no momento n; 

 

Baseado em Ramalho, Securato e Silveira (2005, p. 4-9), quando o valor do indicador Q 

for maior que 1, o Índice Bovespa será o melhor investimento; quando for igual a 1, tem-se 

indiferença entre os retornos dos ativos, e, quando for menor que 1, o desempenho da renda fixa 

será superior ao do Índice Bovespa no período. 

Posteriormente, calculam-se as médias, aritméticas e geométricas, entre os diversos 

indicadores Q de uma mesma janela de meses, para verificar se, na média, os retornos do Índice 

Bovespa foram superiores aos retornos da renda fixa.  

 

Fórmula 24 
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Fórmula 25 

 

 )*...** 1 mnnnmn QQQQ +++ =  
 

em que:  

Q : média aritmética dos Q para a janela de meses; 

mnQ + : média geométrica dos Q para a janela de meses;  

Qn: valor de Q no momento n;  

n + m: número de operações que compõem a amostra. 
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A tabela a seguir mostra os valores resultantes dos cálculos descritos acima, considerando 

diversas janelas para avaliar-se se ocorre um acréscimo do valor médio de Q conforme aumenta 

o período de investimento. 

Tabela 15 
Observações com Q > 1 

Janelas Observações Q >1 sobre 
(anos) totais  Q >1 observações totais 

1 227 118 51,98% 
2 215 105 48,84% 
3 203 61 30,05% 
5 179 64 35,75% 
10 119 35 29,41% 

 

Pode-se constatar que o investimento em ações não tem sido o mais rentável, quando 

comparado com o de renda fixa. Além de o Q ter apresentado valores inferiores a 1 na maioria 

das janelas, verifica-se ainda que o percentual do Q maior que 1 diminuiu com o aumento do 

período investido. Quando se observa o comportamento do Q nas diversas datas, constata-se uma 

grande volatilidade nos seus valores. Para melhor visualização, o gráfico a seguir considera 

apenas o Q para as janelas de 1 e 2 anos. Entretanto, é bom salientar que as demais janelas 

apresentaram o mesmo padrão de volatilidade. 

                                                         Gráfico14 
Comportamento do Q para as janelas de 1 e 2 anos 
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Pode-se destacar que, quando o Q supera o valor de 1, alcança valores bem expressivos, 

sugerindo, nesses pontos, desempenhos do Índice Bovespa bem acima do da renda fixa.  

Esses picos, provavelmente, influenciaram a média aritmética dos Q, especialmente nas 

janelas de 1 e 2 anos, propiciando que superassem o valor de 1, apesar de a maioria dos dados 

terem sidos inferiores a 1. Esse resultado pode estar indicando que o investimento em ações, 

nessas janelas, tenha sido melhor que o de renda fixa.  

Entretanto, tem-se que considerar que os valores resultantes do Q apresentaram-se pouco 

superiores a 1, talvez insuficientes para compensar o risco adicional decorrente de um 

investimento em ações.  

Quando se considera a média geométrica, verifica-se que, em todas as janelas, os valores 

de Q foram inferiores a 1, reforçando o baixo desempenho das ações ante o da renda fixa. 

Segue o gráfico das médias dos Q para as diversas janelas: 

 
                                                       Gráfico 15 
                                       Médias do Q para as diversas janelas 
                                                       – Bovespa/Selic 
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Fonte: dados compostos pelo autor 

 

A seguir, será comparado o desempenho do retorno do Índice Bovespa e da taxa Selic 

com o da inflação – IGP, no intuito de avaliar o desempenho desses dois ativos diante da 

inflação, considerando um período de permanência do investimento. As medidas de desempenho 

apresentaram as seguintes fórmulas: 
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   Fórmula 26                                           Fórmula 27 
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em que:  

Kn: desempenho do Índice Bovespa ante o desempenho da inflação – IGP no momento n; 

Wn: desempenho da Selic relativamente ao desempenho da inflação – IGP no momento n;  

VFibov: valor corrigido do Índice Bovespa no momento n; 

VFselic: valor corrigido da renda fixa no momento n; 

VFIGP: valor corrigido da inflação –  IGP no momento n.  

 

Da mesma maneira que a avaliação anterior, quando o valor do indicador K e/ou W for 

maior que 1, significa que o Índice Bovespa e/ou a taxa Selic apresentará o maior retorno; 

quando for igual a 1, tem-se indiferença entre os retornos, e, quando for menor que 1, o 

desempenho da inflação – IGP será superior no período. Também, devem ser calculadas as 

médias entre os diversos indicadores K e W de uma mesma janela de meses, para verificar se, na 

média, os retornos das ações e da renda fixa serão superiores ao retorno da inflação. 

 

 Fórmula 28             Fórmula 29 
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Fórmula 30              Fórmula 31 
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em que:  

K : média aritmética dos K para a janela de meses; 
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W : média aritmética dos W para a janela de meses; 

mnK + : média geométrica dos K para a janela de meses; 

mnW + : média geométrica dos W para a janela de meses; 

mnK + : média geométrica dos K para a janela de meses;  
 n + m: número de operações que compõem a amostra. 
 

Ao se analisar o desempenho do investimento em ações diante da inflação, conforme o 

quadro seguinte, verifica-se que com o período de permanência do investimento aumentando, as 

ações apresentaram uma melhora significativa no percentual de superar a variação da inflação. 

Em 1 ano o percentual de ganho real das ações foi de 58,59%, atingindo 94,96% em 10 anos. 

Aparentemente, o investimento em ações em prazos maiores, aumentou a probabilidade de ganho 

sobre a inflação.  

No tocante aos investimentos em renda fixa, observa-se que o percentual de superação em 

face da inflação é bem maior e melhora com o aumento do período investido, chegando a 100% a 

partir do quinto ano. 

 
Tabela 16 

Quadro comparativo considerando os períodos investidos 
–  Selic/IGP e Bovespa/IGP 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Seguem os gráficos das médias dos K e W, em que são calculadas as médias, aritméticas e 

geométricas, entre os diversos indicadores K e W de uma mesma janela de meses, constatando 

que, na média, os retornos da renda fixa e das ações foram superiores aos da inflação nas 

diversas janelas: 

 

Janelas Selic/IGP Bovespa/IGP
(anos)     

1 85,90% 58,59% 
2 94,88% 64,19% 
3 96,55% 66,50% 
5 100,00% 76,54% 
10 100,00% 94,96% 
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                 Gráfico 16 

             Médias do K para as diversas janelas 
                              – Selic/IGP 
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             Fonte: dados compostos pelo autor 

 

                                                     Gráfico 17 
                                    Médias do W para as diversas janelas 
                                                  – Bovespa/IGP 

1,21 1,39 1,53
1,99

4,10

1,03 1,14 1,23
1,56

3,05

0,0

0,5
1,0

1,5

2,0
2,5

3,0

3,5
4,0

4,5

1ano 2anos 3anos 5anos 10anos

média aritmética média geométrica
 

   Fonte: dados compostos pelo autor 

 

Esses resultados de desempenho diferem do que ocorre nos mercados de capitais dos 

países desenvolvidos. Como citado por Campbell e Viceira (2002, p. 88-117), o investimento em 

ações nos EUA tem sido mais seguro no longo prazo quando comparado com os outros ativos. 
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Os títulos do governo americano são relativamente seguros para o investimento de curto prazo, 

mas não para o longo prazo em razão das incertezas com relação à taxa futura de juros. O 

investimento nesses títulos é justificável se esses títulos forem indexados à inflação ou se as 

incertezas quanto à inflação forem baixas.  

Conforme exposto por Siegel (2002, p. 26-29), as ações nos EUA apresentam menor 

risco no longo prazo e o percentual de ganho sobre a renda fixa, representada pelos títulos do 

governo de 30 anos, é crescente com relação ao aumento do período investido. Durante o período 

de 1802 a 2001, o investimento em ações superou o de renda fixa em 61,0% dentro da janela de 

1 ano, crescendo com o tempo e chegando a 100% na janela de 30 anos. Na janela de 10 anos, o 

percentual é de 80,1% contra apenas 29,41% no mercado brasileiro.  

Faz-se necessário ressaltar que a metodologia adotada neste estudo de cálculo das médias 

contém uma limitação, uma vez que ocorre uma superposição das médias impondo um viés na 

análise. A utilização de uma metodologia mais adequada não teria um número suficiente de 

eventos, em virtude do período relativamente curto deste trabalho, o que, também, poderia 

significar uma limitação de seus resultados. 

Outra questão importante a ser analisada é se o investimento em ações e em renda fixa 

serviu para diversificar o portfólio, diminuindo o risco total. Um indicador importante para 

avaliar a questão da diversificação é o índice de correlação, mas, conforme mencionado 

anteriormente, é limitado quanto à avaliação dos seus resultados, pois a redução do risco pode 

ser obtida para diferentes valores de correlação. Existem casos que ocorre redução do risco total 

do portfólio para diferentes valores de correlação, não necessariamente quando são negativos.  

O índice de correlação varia de –1 a 1 e mede, neste caso, o nível em que o retorno das 

ações está correlacionado com o retorno dos títulos vinculados à taxa Selic. Quando as 

correlações são positivas, indicam que as duas variáveis tendem a se mover na mesma direção, e, 

quando negativas, tendem a apresentar movimentos em direções contrárias. Pode-se entender, 

também, que, quanto menor é o índice de correlação, melhor é esse ativo para a diversificação; e, 

quando o índice aumenta, o poder de diversificação do ativo tende a diminuir. 

No gráfico seguinte, pode-se observar os índices de correlação entre os retornos mensais 

das ações e da renda fixa, em cada plano econômico.  
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                                                     Gráfico 18 

Coeficiente de correlação entre os retornos mensais das ações e da renda fixa 
considerando o Plano Real como referência 
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 Fonte: dados compostos pelo autor 

 

 
Gráfico 19 

Coeficiente de correlação entre os retornos mensais das ações e da renda fixa 
considerando os períodos de vigência de cada plano econômico 
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  Fonte: dados compostos pelo autor 

 

Nos períodos pré-Real e pós-Real, os índices de correlação foram positivos indicando que 

os investimentos em ações ante o de renda fixa não apresentaram boa diversificação nesses 
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períodos. Quando se analisam esses indicadores no gráfico segmentado por período de vigência 

de cada plano econômico, constata-se que somente no do Plano Cruzado o investimento em 

ações apresentou um índice de correlação negativo, porém, baixo, indicando o período de melhor 

diversificação. Na vigência do Plano Bresser, ocorreu uma forte queda na qualidade de 

diversificação entre esses dois ativos, o índice de correlação passou a ser positivo e subiu para 

0,34. Nos planos seguintes, o índice de correlação continuou positivo.  

No geral, aparentemente, as ações e a renda fixa não apresentaram grande poder de 

diversificação no período analisado, de acordo com os resultados apresentados pelo índice de 

correlação. Não obstante, trata-se de dois ativos de riscos e retornos bem diferentes, o que 

poderia ser considerado como diversificadores entre si. Essa questão merece um maior 

aprofundamento, mas não é o escopo deste trabalho. 

 
4.3.5 – Análise histórica do nível de preços das ações 

 

O mais tradicional e fundamental instrumento para quantificar os preços das ações tem 

sido a relação preço/lucro – P/L, definido como o preço de uma ação dividido pelo lucro por 

ação. Uma definição mais prática é a de Rudge e Cavalcante (1998, p. 251-255), em que o P/L 

indica o tempo de recuperação do dinheiro gasto na aquisição de uma ação. Como exemplo: caso 

a ação custe R$ 10,00 e o lucro da empresa por ação seja igual a R$ 2,00, o P/L será igual a 5, ou 

seja, o investidor levará cinco anos para recuperar o capital investido na ação. Algumas 

restrições são consideradas, o lucro da empresa é constante, o total do lucro é distribuído em 

forma de dividendos e é desconsiderado o efeito da inflação nos cálculos. 

O P/L pode ser calculado considerando os lucros históricos ou os lucros esperados, 

incorporando expectativas futuras de desempenho da empresa. Esse indicador procura 

estabelecer um parâmetro de comparação de valor entre as diversas ações e proporcionar aos 

investidores uma idéia de quanto está sendo pago pela capacidade de uma empresa de gerar 

lucros. Quanto maior esse indicador, mais os investidores estarão pagando e, conseqüentemente, 

maior será a expectativa de lucratividade. 

Conforme citado por Romaro (2000, p. 62), uma das conclusões do estudo de Hazzan 

(1991) a respeito da relação P/L com as ações negociadas na Bovespa foi: 
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Há indícios de que carteiras compostas de ações com P/L baixo tendem a proporcionar 

melhor desempenho do que as de P/L alto, mesmo ajustadas ao risco.  

 

Segundo Siegel (2002, p. 95-97), a variável mais importante para determinar o P/L de 

uma ação individual é a expectativa do crescimento dos lucros futuros. Se o investidor acredita 

que os lucros futuros tendem a crescer, ele pode investir em ações com P/L maiores que ações 

que tenham perspectivas de declínio ou de estabilidade nos seus lucros. 

Conforme Damodaran (2002, p. 269), “uma etapa crítica do uso do P/L é compreender 

como os múltiplos variam entre as diversas empresas do setor e do mercado como um todo”. 

Existem outros múltiplos de lucros utilizados pelos investidores como instrumentos de 

decisão de investimentos, cujo detalhamento foge do escopo deste trabalho. 

 A relação P/L do mercado acionário é determinada pela soma dos P/L’s individuais das 

ações ponderadas pelo valor de mercado de cada ação ante o valor de todas as ações do mercado, 

conforme a fórmula a seguir: 

 

 

Fórmula 32                    Fórmula 33 
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em que: 

P / Libov: P/L médio do mercado acionário ponderado pelo valor de mercado das 

             empresas; 

VM: valor de mercado da empresa que é o resultado da cotação da ação vezes o  

        número de ações emitidas; 

n: número de observações que compõem a amostra. 
 

 No gráfico a seguir, foram coletados os P/L’s individuais de cada ação de acordo com o 

banco de dados da Economática e ponderado por seus respectivos valores de mercado. O lucro 
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por ação utilizado foi o histórico, ou seja, o lucro que a empresa divulgou referente aos últimos 

doze meses. Não foi considerada a expectativa futura de crescimento de lucros da empresa.  

Foram feitos alguns ajustes visando extrair da amostra empresas com valores 

incompatíveis com a média, sem a preocupação de um refinamento do ponto de vista estatístico. 

O objetivo foi colocar novos dados para a análise do investimento em ações e não esgotar o 

assunto.  

                                                  Gráfico 20 
              Comportamento do P/L histórico do mercado acionário brasileiro 
                               baseado nos lucros dos últimos 12 meses 
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     Fonte: Economática 

 
Ao analisar o gráfico apresentado, verifica-se alguma coerência do comportamento do 

P/L com o desempenho do Índice Bovespa. Nos picos de valorização do mercado acionário, 

quais sejam, os anos 1988, 1991, 1999 e 2003, os valores do índice P/L, também, estão altos ou 

em ascensão. Entretanto, picos do P/L não são sempre decorrentes da melhora no preço da ação. 

Uma queda forte nos lucros das empresas, também, pode causar esse mesmo movimento, tal 

como o ocorrido em 1990 quando o PIB brasileiro apresentou uma queda de –4,3%, com 

conseqüências negativas nos lucros das empresas. Conforme Siegel (2002, p. 95-97), o índice 

P/L é também influenciado por outros fatores, como taxa de juros, perfil de risco dos 

investidores, impostos e liquidez, entre outros. 

Mediana=12,5 
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Utilizando-se do indicador P/L, pode-se auferir qual é a taxa de retorno, ou taxa de 

capitalização, requerida pelo investidor no momento do seu investimento, por meio da seguinte 

fórmula: 

Fórmula 34 
 

TxRetn = 1 / (P/Ln) 
 

em que: 

TxRetn : taxa de retorno requerida pelo investidor no momento n; 

P/Ln:  P/L médio do mercado acionário ponderado pelo valor de mercado das  

         empresas no momento n; 

 

Pelo gráfico a seguir, pode-se observar quais foram as taxas requeridas pelos investidores 

para suas aplicações em ações comparadas com os retornos reais efetivos proporcionados pela 

renda fixa: 

 
                 Gráfico 21 

       Retorno requerido para o investimento em ações x taxa efetiva da renda fixa 
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Fonte: Economática e B.C. 
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A mediana do retorno requerido pelas ações em todo o período analisado foi de 8,0% ao 

ano, bem inferior à mediana da taxa efetiva da renda fixa, que foi de 13,9% ao ano. O fato dos 

investidores em ações requererem uma taxa inferior ao da renda fixa pode significar que não 

estavam pleiteando um retorno adicional, em função de ser um investimento mais arriscado. 

Aparentemente, outros fatores podem ter induzido os investidores a investirem em ações, como, 

por exemplo, a função de reserva de valor.   

 
4.3.6 – Comparação da evolução do Índice Bovespa em face das outras bolsas 

            internacionais 

 

Ao comparar o comportamento da Bolsa de Valores brasileira com o de outras bolsas de 

países desenvolvidos, observamos que, no acumulado dos últimos 19 anos, o Índice Bovespa foi 

o mais rentável. Nota-se que os dados utilizados para elaborar o gráfico a seguir foram coletados 

em dólares, isto é, a componente da variação cambial passa a ser relevante nessa análise.  Nesse 

sentido, pode-se considerar que o último grande movimento de alta, no período de 2003 até 

2005, a variação cambial, junto com a recuperação nos preços das ações brasileiras, contribuiu 

significativamente para o bom desempenho da Bovespa perante as outras bolsas. O Dólar perdeu 

valor diante do Real nos últimos 3 anos: em 2003, a desvalorização foi de 20,56%; em 2004, de 

8,12%; e, em 2005, de 11,84%. Nesse período, a recuperação nos preços das ações, também, foi 

determinante, principalmente em 2003 quando a valorização nominal foi de 97,34%.  

Convém salientar que os investimentos em ações nos países em desenvolvimento 

provenientes de recursos estrangeiros, incluindo o Brasil, foram expressivos nos últimos anos, 

contribuindo para o bom desempenho do Índice Bovespa. 
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Gráfico 22 
Evolução das bolsas internacionais (em US$) 
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Fonte: Morgan Stanley 

 

A bolsa japonesa, representada pelo índice Nikkei, apresentou uma forte valorização no 

início do período, mas, a partir de 1990, declinou consistentemente, reflexo da forte crise 

econômica vivenciada pelo Japão nos últimos anos. Em dólares, o índice Nikkei perdeu dois 

terços do valor atingido no seu pico em 1989.  

O índice americano Dow Jones mostra melhor consistência em termos de crescimento 

pelo menos até o pico de 2000, quando houve o estouro da bolha das ações de Internet. Desde 

então, o índice Dow Jones ainda não conseguiu superar essa marca. 

Quanto ao índice inglês FTSE, mostra um comportamento relativamente parecido com o 

índice Dow Jones. Somente a partir de 1996 apresenta desempenho inferior, talvez pela melhora 

do crescimento dos lucros das empresas americanas em face das inglesas.  
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5 – ANÁLISE DOS RESULTADOS 
 

Na análise dos resultados, algumas considerações se destacam. Inicialmente, no que se 

refere aos resultados obtidos na comparação histórica dos retornos totais nominais e reais dos 

ativos financeiros pertinentes a este estudo, no período de 1986 até 2005. Em ambos os casos, ou 

seja, nominal e real, o retorno apresentado pelo título de renda fixa, representado pelo título 

público remunerado pela taxa Selic, superou largamente o retorno das ações – representado pelo 

Índice Bovespa – do ouro, da caderneta de poupança e do dólar e, também, mostrou estabilidade 

ao longo do tempo, mesmo após o Plano Real, quando ocorreu certa estabilização dos índices 

inflacionários. O retorno total apresentado pelo Índice Bovespa vem bem abaixo, mas supera os 

retornos dos investimentos no ouro e no dólar. O dólar é o único a apresentar variação real 

negativa no período. O Índice Bovespa foi o ativo que apresentou maior volatilidade dentre eles 

e a caderneta de poupança apresentou a menor volatilidade, seguida de perto pelo título de renda 

fixa vinculada à taxa Selic.  

Esse resultado contradiz a Teoria Moderna de Portfólios sobre a relação risco e retorno 

dos ativos, cuja premissa básica é que quanto maior for o risco de um ativo, maior deverá ser o 

seu retorno para compensar o risco adicional. Também, contrário ao apresentado no mercado 

americano, que, segundo Malkiel e Xu (1997), dados da Ibbotson Associates confirma que, 

desde 1926, as ações americanas proporcionaram um retorno total nominal de 10,7% ao ano, ou 

7% de retorno real quando descontada a taxa livre de risco americana – o título de dívida do 

governo americano.  

É possível, no entanto, que outros efeitos endógenos tenham colaborado para os 

resultados aqui constatados. Outros estudos que levam em conta efeitos como, por exemplo, a 

baixa capitalização do Bovespa ante o PIB brasileiro, os efeitos da inflação elevada por períodos 

prolongados no comportamento dos ativos financeiros, a concentração do Índice Bovespa e das 

instituições financeiras e outros devem contribuir para um diagnóstico mais claro desses 

resultados. 

Igualmente, procurou-se observar as influências que os investimentos em ações e em 

renda fixa sofreram durante a vigência dos diversos planos econômicos implementados no Brasil 

desde 1986. Elaboraram-se duas abordagens distintas – na primeira, segmentou-se com relação 

ao período de vigência de cada plano econômico, considerando como marco o início de um novo 

plano, a saber: Cruzado (mar. 86 a jun. 87), Bresser (jun. 87 a jan. 89), Verão (jan. 89 a mar.90), 
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Collor (mar. 90 a jul. 94) e Real (jul. 94 a dez. 05). Na segunda, os segmentos foram constituídos 

somente com relação ao Plano Real, ou seja, período pré-Real (mar. 86 a jul. 94) e pós-Real (jul. 

94 a dez. 05). A análise teve por objetivo comparar os investimentos de ações ante ao de renda 

fixa, para cada segmento, quanto ao risco e o retorno.  

Pode-se notar que os retornos totais reais apresentados pelo investimento em renda fixa 

continuaram positivos em quase todos os períodos de vigência dos planos econômicos, com 

exceção do período do Plano Bresser, quando registrou uma taxa real de juros negativa. A 

variação média mensal da inflação, nos últimos 19 anos, foi de 9,24%, e a taxa média mensal de 

juros real praticada pelo governo tem sido de 1,02%, o que equivale a uma taxa média anual real 

de 12,95%, bem acima dos padrões observados na média de outros países. 

O melhor período de valorização real das ações ocorreu na vigência do Plano Collor, que 

apresentou uma taxa média mensal de 1,62%, e o pior foi na do Plano Verão, quando obteve um 

retorno real médio mensal negativo de –9,65%. Apesar do forte recuo da inflação após o Plano 

Real, o retorno médio mensal real das ações manteve-se relativamente baixo, apesar de 

levemente superior, quando comparado com o período pré-Real. O fato positivo é que o risco 

real médio mensal das ações reduziu-se fortemente, passando de 26,51%, no período pré-Real, 

para 10,21% após o Plano Real. Esse fato foi comprovado também por Eid Júnior (2002, p. 36), 

 

Após a introdução do Plano Real, houve uma redução no risco total das ações. 

Aparentemente a estabilização econômica traz consigo uma redução de risco. Ao mesmo 

tempo, a manutenção da proporção de risco sistemático sobre o risco total indica que este 

primeiro não tem como fundamento a instabilidade macroeconômica, mas algum outro fator 

estrutural do mercado como, por exemplo, a concentração do mesmo. Também observamos 

que o beta, o risco não-sistemático, da carteira do Índice Bovespa, sofreu uma redução entre 

o período pré e o período pós-Real, indicando um maior alinhamento do comportamento do 

Índice em relação ao comportamento do mercado global. 

 

Outro resultado surpreendente foi decorrente da análise do prêmio de risco histórico das 

ações diante da renda fixa. O prêmio de risco médio mensal, apurado entre os retornos nominais 

do Índice Bovespa e da taxa Selic no período abordado por este estudo, foi uma variação 

negativa de –0,55% com uma volatilidade de 18,82%. Anualizando esses valores, tem-se uma 

variação negativa de –6,35% com um desvio-padrão de 76,14%, ou seja, não houve um incentivo 
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para se investir no mercado de ações, o risco adicional inerente ao investimento em ações não 

correspondeu a um retorno maior, fato que se pode considerar como atípico, reforçando a 

divergência com relação à Moderna Teoria de Portfólios sobre a relação risco e retorno dos 

ativos, já observada no início deste capítulo. 

Posteriormente, realizou-se a análise comparativa de rentabilidade do investimento em 

ações ante o de renda fixa, considerando o período de permanência do investimento. Calculou-se 

a relação do retorno das ações sobre o da renda fixa, considerando a manutenção do investimento 

em diferentes janelas de tempo, variando com 1, 2, 3, 5 e 10 anos, aqui chamadas de janelas. O 

resultado esperado deveria contemplar uma relação direta entre risco e prazo, ou seja, quanto 

maior o prazo do investimento, maior deveria ser o retorno, pois o aumento do prazo implica em 

aumento de risco. Mas a evidência empírica não confirmou essa observação, pois, além de o 

investimento em ações ter apresentado retorno inferior ao da renda fixa na maioria das janelas, 

verificou-se, ainda, que a relação dos retornos piora para as ações com o aumento do período 

investido. As estratégias de investimento em ações quando comparadas com as de renda fixa, 

apresentaram uma relação decrescente com o tempo de permanência do investimento. 

Adicionalmente, elaborou-se o mesmo estudo só que considerando a relação de ganho das ações 

e da renda fixa diante da inflação. Nesse caso, os dois ativos apresentam uma relação positiva 

entre prazo e retorno. Aparentemente, os investimentos em ações e em renda fixa para prazos 

maiores aumentaram a probabilidade de ganho sobre a inflação. Faz-se necessário ressaltar que a 

metodologia adotada neste estudo de cálculo das médias contém uma limitação, já que ocorre 

uma superposição das médias impondo um viés na análise. 

Outra questão levantada foi se os investimentos em ações e em renda fixa serviram para 

diversificar o portfólio, diminuindo o risco total. Utilizaram-se para a análise os índices de 

correlação, que medem o nível em que o retorno das ações está correlacionado com o retorno da 

renda fixa. Quanto menor é o índice de correlação, melhor será esse ativo para a diversificação. 

Quando o índice de correlação aumenta, o poder de diversificação do ativo diminui. Vale 

ressaltar que o índice de correlação é um indicador importante para avaliar a questão da 

diversificação, mas, conforme já mencionado, é limitado quanto à avaliação dos seus resultados, 

pois a redução do risco pode ser obtida para diferentes valores de correlação. Não obstante, 

verificou-se que, nos períodos pré e pós-Real, os índices de correlação foram positivos indicando 

que os investimentos em ações em face dos de renda fixa não apresentaram boa diversificação. 
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No geral, aparentemente, as ações e a renda fixa não apresentaram grande poder de 

diversificação no período analisado, de acordo com os resultados apresentados pelo índice de 

correlação. Entretanto, trata-se de dois ativos de riscos e retornos bem diferentes, o que poderia 

ser considerado como diversificadores entre si. Essa questão merece maior aprofundamento, mas 

não é o escopo deste trabalho. 

Procurou-se, também, verificar como o atual nível das cotações das ações está 

posicionado ante os anos anteriores. Para estabelecer um parâmetro de comparação de valor entre 

as diversas ações, escolheu-se o indicador Preço/Lucro (P/L), definido como o preço de uma 

ação dividido pelo seu rendimento anual, por ação, referente aos últimos 12 meses. Quanto maior 

for esse indicador, mais os investidores estarão pagando e conseqüentemente maior será a 

expectativa de rentabilidade. Quando se observa o comportamento do P/L ao longo dos últimos 

19 anos, constata-se que o seu atual patamar está bem dentro da média histórica, em torno de 

12,5. Novamente, verificou-se alguma coerência do comportamento do P/L com o desempenho 

do Índice Bovespa, mas sem o devido refinamento que merece esse assunto. Este assunto pode 

ser complementado por futuros estudos.  

Pelo indicador P/L, verificou-se qual foi a taxa de retorno, ou taxa de capitalização, 

requerida pelo investidor no momento do seu investimento. Descobriu-se que o retorno médio 

requerido pelas ações em todo o período analisado foi de 8,0% ao ano, bem inferior à taxa média 

efetiva da renda fixa, que foi de 13,9% ao ano. O fato dos investidores em ações requererem uma 

taxa inferior ao da renda fixa pode significar que não estavam pleiteando um retorno adicional, 

em função de ser um investimento mais arriscado. Aparentemente, outros fatores podem ter 

induzido os investidores a investirem em ações como, por exemplo, a função de reserva de valor.   

Finalmente, comparou-se o desempenho do Índice Bovespa diante das outras bolsas 

internacionais, no caso foram selecionadas as dos Estados Unidos, Inglaterra e Japão. A bolsa 

brasileira, em moeda americana, foi a mais rentável no acumulado dos últimos 19 anos. Pode-se 

atribuir esse bom desempenho à melhora efetiva das cotações das ações e também à variação 

cambial entre o real e o dólar, que foi bem favorável a moeda brasileira no período. 

O presente trabalho não pretende esgotar o assunto e sim estimular futuras contribuições 

e estudos que o complementem. 
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6 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

A finalidade desta dissertação foi a de verificar se o investimento em ações no período de 

1986 até 2005, quando comparado com outros ativos financeiros, remunerou adequadamente o 

investidor, em função do risco adicional inerente a esse tipo de investimento. Os diversos estudos 

resultaram em algumas considerações, que serão abordadas a seguir. 

Os resultados obtidos com a comparação histórica dos retornos totais nominais e reais 

dos ativos financeiros pertinentes a este estudo mostraram que, em ambos os casos, o retorno 

apresentado pelas ações foi bem inferior ao título de renda fixa, além de apresentar a maior 

volatilidade dentre eles. O prêmio de risco médio anual, apurado entre os retornos nominais do 

Índice Bovespa e da taxa Selic nesse período, foi uma variação negativa de –6,35% com um 

desvio-padrão de 76,14%. Contrariamente à Teoria Moderna de Portfólios, a relação risco e 

retorno do investimento em ações não se verificou nesse período, significando que não houve um 

incentivo para se investir no mercado acionário. Realmente, quando se observa o comportamento 

do investidor local, verifica-se que ele ficou relativamente ausente do investimento em ações no 

período analisado, conforme dados divulgados pela Associação Nacional dos Bancos de 

Investimentos – ANBID, que, desde 1987, demonstraram que a média de participação dos fundos 

de ações no total da indústria permaneceu baixa, na faixa dos 7%. Os investidores institucionais 

– as seguradoras e fundos de pensão – alocaram o mínimo possível em ações por causa do  

elevado retorno proveniente do investimento em renda fixa, bem acima das suas metas atuarias, 

na média, em torno de inflação + 6% ao ano. Neste sentido, o investidor doméstico tem sido um 

investidor racional porque tem preferido alocar seus recursos na renda fixa, cuja relação risco e 

retorno mostrou bem mais remuneradora que o das ações. 

Os investidores estrangeiros foram os únicos que aumentaram suas participações no 

mercado acionário brasileiro, notadamente nos últimos quatro anos, fruto de um ambiente 

externo extremamente favorável – alta liquidez a baixas taxas de remuneração no mercado 

internacional. O retorno das ações obtido nesse curto período foi muito positivo, pois, além da 

forte recuperação nos preços das ações, houve, também, um ganho adicional decorrente da 

variação cambial.   

Outro ponto a destacar foi que a relação dos retornos piora para as ações com o aumento 

do período investido, isto é, as estratégias de investimento por períodos prolongados em ações, 
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quando comparadas com as de renda fixa, apresentaram uma relação decrescente com o tempo 

de permanência do investimento.  

Adicionalmente, verificou-se que, em alguns períodos analisados, o retorno das ações foi 

superior ao da renda fixa, especialmente nos vigentes dos planos econômicos Bresser e Collor. 

Este quadro poderia sugerir que, caso o investidor tivesse incorporado em sua política de 

investimento um modelo ativo de gestão, ou seja, uma alocação direcionada entre diversas 

classes de ativos, ele poderia ter tido condições de obter um retorno adicional ao verificado na 

gestão passiva, ou, sem troca de classes de ativo. A análise da administração ativa não fez parte 

deste estudo, mas novas pesquisas podem ser realizadas levando-se em conta, também, essa 

variável. 

No que tange ao retorno das ações brasileiras em ambientes de baixa inflação, verificou-

se que, mesmo com o forte recuo da inflação após o Plano Real, o retorno médio mensal real das 

ações manteve-se relativamente baixo, apesar de levemente superior, quando comparado com o 

período pré-Real. Ao que parece, a associação entre a inflação e o desempenho das ações 

mostrou-se fraca, sugerindo que outras variáveis, como taxa real de juros, menor volatilidade das 

expectativas econômicas, dentre outras, tenderiam a ter uma influência maior sobre o mercado de 

ações.  

As condições para o mercado acionário brasileiro, porém, podem estar melhorando com o 

fortalecimento das perspectivas de controle da inflação e, renovada a expectativa de que o juro 

real mantenha a trajetória de queda a médio e longo prazo, a cultura que orienta a política de 

investimentos dos investidores pode estar sinalizando uma inversão de rumos. Nesse cenário, a 

melhoria na qualidade de gestão para agregar valor aos portfólios pode passar por aumento da 

participação das ações, contrariamente às estratégias convencionais que se apoiavam 

exclusivamente nos investimentos em renda fixa para garantir rentabilidade aos principais 

indicadores do mercado.  

 As limitações desta dissertação sugerem novas linhas de estudos: 

1- O estudo baseou-se na Moderna Teoria de Portfolios, embora a validade deste modelo 

seja discutível, assim como a eficiência dos mercados pela Hipótese dos Mercados 

Eficientes. Outros trabalhos podem ser desenvolvidos utilizando-se de outros modelos 

de equilíbrio, com o objetivo de verificar se os resultados apresentados continuam 

válidos em relação a essas variações. 
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2-  O Índice Bovespa, apesar de ser o indicador mais representativo do mercado 

acionário no Brasil, apresenta uma série de limitações quanto à sua composição. As 

ações são selecionadas por indicadores de mercado e não por critérios 

fundamentalistas. Neste sentido, estudos considerando outras composições de 

carteiras de ações poderiam complementar e retificar os resultados aqui encontrados. 
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  ANEXO 1 – Carteira teórica do Índice Bovespa para o quadrimestre set./dez. 2005. 
 

Código Ação Qtde. Teórica (1)  Part.(%) (2) 
ACES4 ACESITA PN 9,2528367 1,08 
AMBV4 AMBEV PN 0,5017945 1,36 
ARCZ6 ARACRUZ PNB 33,8055982 1,04 
BBDC4 BRADESCO PN 9,1547010 3,26 
BRAP4 BRADESPAR PN 5,3428243 0,94 
BBAS3 BRASIL ON 8,0356690 1,00 
BRTP3 BRASIL TEL. PART. ON 5,1163427 0,58 
BRTP4 BRASIL TEL. PART. PN 17,3229389 1,06 
BRTO4 BRASIL TELECOM PN 69,1768064 2,28 
BRKM5 BRASKEM PNA 31,7478262 2,65 
CMET4 CAEMI PN 400,8168827 3,95 
CLSC6 CELESC PNB 205,6003013 0,87 
CMIG3 CEMIG ON 0,8926864 0,20 
CMIG4 CEMIG PN 8,8314859 2,59 
CESP4 CESP PN 12,9870439 0,47 
CGAS5 COMGAS PNA 0,4892497 0,44 
CTAX3 CONTAX ON 5,9537856 0,04 
CTAX4 CONTAX PN 49,8070927 0,28 
CPLE6 COPEL PNB 27,2981374 1,32 
CRTP5 CRT CELULAR PNA 2,4456088 0,44 
ELET3 ELETROBRAS ON 12,3303857 1,43 
ELET6 ELETROBRAS PNB 27,7092849 3,10 
ELPL4 ELETROPAULO PN 1,7928858 0,58 
EMBR3 EMBRAER ON 8,5878216 0,49 
EMBR4 EMBRAER PN 14,2215337 1,08 
EBTP4 EMBRATEL PART. PN 144,2147180 2,44 
GGBR4 GERDAU PN 38,9224684 3,96 
GOAU4 GERDAU MET. PN 8,7701716 1,13 
PTIP4 IPIRANGA PET. PN 7,0219544 0,64 
ITAU4 ITAUBANCO PN 1,4262343 2,51 
ITSA4 ITAUSA PN 68,1815447 1,43 
KLBN4 KLABIN PN 32,5306090 0,53 

LIGH3 LIGHT ON 2,6266358 0,20 
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Código Ação Qtde. Teórica (1)  Part.(%) (2) 
NETC4 NET PN 575,7498797 1,79 
PETR3 PETROBRAS ON 15,4833946 2,05 
PETR4 PETROBRAS PN 68,3941633 7,93 
SBSP3 SABESP ON 1,8815184 0,99 
SDIA4 SADIA PN 53,5082032 1,00 
CSNA3 SID. NACIONAL ON 26,4942762 4,38 
CSTB4 SID. TUBARAO PN 2,7508898 1,31 
CRUZ3 SOUZA CRUZ ON 6,0404125 0,57 
TCOC4 TELE CENTRO OESTE PN 9,8348813 0,80 
TLCP4 TELE LEST CL PN 4,2116640 0,22 
TNLP3 TELEMAR ON 6,9255949 1,18 
TNLP4 TELEMAR PN 71,5546199 9,08 
TMAR5 TELEMAR N. L. PNA 6,3681261 1,18 
TMCP4 TELEMIG PART. PN 56,6730570 0,75 
TLPP4 TELESP PN 3,6396043 0,56 
TSPP4 TELESP CEL. PN 53,8402872 1,88 
TCSL3 TIM PART. ON 18,8880001 0,35 
TCSL4 TIM PART. PN 78,7031071 1,04 
TRPL4 TRANS. PAULISTA PN 6,6386129 0,51 
UBBR11 UNIBANCO UNIT 16,7669636 1,26 
USIM5 USIMINAS PNA 35,1232430 5,79 
VCPA4 V C P  PN 12,2495135 1,19 
VALE3 VALE DO RIO DOCE ON 6,4741922 1,87 
VALE5 VALE DO RIO DOCE PNA 27,5945765 6,97 
Quantidade Teórica Total   2438,7046417 100,00 

                  Fonte: Bovespa 

 

- Quantidade teórica válida para o período de vigência da carteira, sujeita a alterações somente 

no caso de distribuição de proventos (dividendo, subscrição e bonificação) pelas empresas. 

- Participação relativa das ações da carteira, divulgada para a abertura dos negócios do dia 

03/01/2005, sujeita a alterações em função das evoluções dos preços desses papéis. 

- O Índice sofreu, unicamente para efeito de divulgação e sem prejuízo de sua metodologia de 

cálculo, as seguintes adequações: 1. divisão por 100, em 3/10/1983; 2. divisão por 10, em 

2/12/1985; 3. divisão por 10, em 29/8/1988; 4. divisão por 10, em 14/4/1989; 5. divisão por 10, 

em 12/1/1990; 6. divisão por 10, em 28/5/1991; 7. divisão por 10, em 21/1/1992; 8. divisão por 

10, em 26/01/1993; 9. divisão por 10, em 27/8/1993; 10. divisão por 10, em 10/2/1994; 11. 

divisão por 10, em 3/3/1997.  
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ANEXO 2 – Variação nominal dos ativos e indicadores pertinentes a este trabalho. 

 

IGP SELIC POUPANÇA DÓLAR BOVESPA OURO 
Data % a.m. série % a.m. série % a.m. série % a.m. série % a.m. série % a.m. série 

    1,00E+00   1,00E+00   1,00E+00   1,00E+00   1,00E+00   1,00E+00

mar-86 5,52 1,06E+00 0,87 1,01E+00 3,61 1,04E+00 0,00 1,00E+00 90,90 1,91E+00 -12,98 8,70E-01

abr-86 -0,58 1,05E+00 1,76 1,03E+00 0,00 1,04E+00 0,00 1,00E+00 23,52 2,36E+00 11,52 9,70E-01

mai-86 0,32 1,05E+00 1,32 1,04E+00 0,00 1,04E+00 0,00 1,00E+00 -11,01 2,10E+00 3,76 1,01E+00

jun-86 0,53 1,06E+00 1,57 1,06E+00 5,76 1,10E+00 0,00 1,00E+00 -9,54 1,90E+00 2,71 1,03E+00

jul-86 0,63 1,06E+00 2,23 1,08E+00 0,00 1,10E+00 0,00 1,00E+00 1,73 1,93E+00 18,50 1,23E+00

ago-86 1,33 1,08E+00 2,90 1,11E+00 0,00 1,10E+00 0,00 1,00E+00 -17,72 1,59E+00 1,49 1,24E+00

set-86 1,09 1,09E+00 3,30 1,15E+00 8,67 1,19E+00 0,00 1,00E+00 -23,83 1,21E+00 17,58 1,46E+00

out-86 1,39 1,11E+00 3,45 1,19E+00 0,00 1,19E+00 1,81 1,02E+00 20,36 1,46E+00 10,44 1,62E+00

nov-86 2,46 1,13E+00 5,22 1,25E+00 0,00 1,19E+00 0,75 1,03E+00 -21,08 1,15E+00 -2,96 1,57E+00

dez-86 7,56 1,22E+00 10,50 1,38E+00 7,81 1,28E+00 5,23 1,08E+00 -2,22 1,12E+00 -5,81 1,48E+00

jan-87 12,04 1,37E+00 14,65 1,58E+00 17,40 1,51E+00 10,70 1,19E+00 -23,33 8,62E-01 2,16 1,51E+00

fev-87 14,11 1,56E+00 22,26 1,94E+00 20,21 1,81E+00 19,70 1,43E+00 -3,66 8,30E-01 29,91 1,96E+00

mar-87 15,00 1,79E+00 14,00 2,21E+00 15,09 2,09E+00 11,87 1,60E+00 -3,07 8,05E-01 -3,49 1,89E+00

abr-87 20,08 2,15E+00 16,70 2,57E+00 21,56 2,53E+00 14,86 1,84E+00 29,41 1,04E+00 13,61 2,15E+00

mai-87 27,58 2,74E+00 25,69 3,24E+00 24,06 3,14E+00 33,66 2,46E+00 -10,61 9,31E-01 20,89 2,60E+00

jun-87 25,87 3,45E+00 18,89 3,85E+00 18,61 3,73E+00 27,59 3,13E+00 45,11 1,35E+00 32,11 3,43E+00

jul-87 9,33 3,78E+00 9,47 4,21E+00 8,91 4,06E+00 6,10 3,33E+00 23,09 1,66E+00 9,83 3,77E+00

ago-87 4,50 3,95E+00 8,48 4,57E+00 8,09 4,39E+00 5,08 3,49E+00 -16,20 1,39E+00 2,66 3,87E+00

set-87 8,02 4,26E+00 8,73 4,97E+00 7,99 4,74E+00 6,05 3,71E+00 29,01 1,80E+00 9,54 4,24E+00

out-87 11,15 4,74E+00 10,41 5,48E+00 9,73 5,20E+00 9,00 4,04E+00 -19,31 1,45E+00 11,18 4,71E+00

nov-87 14,46 5,42E+00 13,74 6,24E+00 13,40 5,90E+00 12,83 4,56E+00 3,77 1,50E+00 15,18 5,43E+00

dez-87 15,89 6,29E+00 15,61 7,21E+00 14,71 6,77E+00 14,56 5,22E+00 0,73 1,52E+00 16,58 6,33E+00

jan-88 19,14 7,49E+00 17,23 8,46E+00 17,09 7,92E+00 15,44 6,03E+00 52,84 2,32E+00 7,02 6,77E+00

fev-88 17,65 8,81E+00 18,65 1,00E+01 18,55 9,39E+00 18,10 7,12E+00 13,15 2,62E+00 11,51 7,55E+00

mar-88 18,16 1,04E+01 16,91 1,17E+01 16,59 1,10E+01 16,30 8,28E+00 83,56 4,81E+00 27,64 9,64E+00

abr-88 20,33 1,25E+01 20,23 1,41E+01 19,88 1,31E+01 19,98 9,93E+00 31,25 6,32E+00 20,57 1,16E+01

mai-88 19,51 1,50E+01 18,67 1,67E+01 18,37 1,55E+01 18,37 1,18E+01 18,10 7,46E+00 25,92 1,46E+01

jun-88 20,83 1,81E+01 20,22 2,01E+01 20,13 1,87E+01 19,63 1,41E+01 14,50 8,54E+00 13,36 1,66E+01

jul-88 21,54 2,20E+01 24,49 2,50E+01 24,66 2,33E+01 24,20 1,75E+01 3,64 8,85E+00 34,20 2,23E+01

ago-88 22,89 2,70E+01 22,68 3,07E+01 21,26 2,82E+01 21,00 2,11E+01 29,16 1,14E+01 28,11 2,85E+01

set-88 25,76 3,40E+01 25,99 3,87E+01 24,63 3,52E+01 24,10 2,62E+01 45,35 1,66E+01 4,51 2,98E+01

out-88 27,58 4,34E+01 29,48 5,01E+01 27,89 4,50E+01 27,65 3,35E+01 31,84 2,19E+01 49,85 4,46E+01

nov-88 27,97 5,55E+01 27,92 6,41E+01 27,55 5,74E+01 26,92 4,25E+01 18,50 2,60E+01 37,96 6,16E+01

dez-88 28,89 7,15E+01 30,04 8,34E+01 29,43 7,43E+01 30,14 5,53E+01 54,65 4,01E+01 16,24 7,16E+01

jan-89 36,56 9,77E+01 22,83 1,02E+02 22,97 9,13E+01 30,67 7,23E+01 -2,06 3,93E+01 19,44 8,55E+01

fev-89 11,80 1,09E+02 19,36 1,22E+02 18,95 1,09E+02 0,00 7,23E+01 53,68 6,04E+01 7,03 9,15E+01

mar-89 4,23 1,14E+02 20,56 1,47E+02 20,41 1,31E+02 0,00 7,23E+01 46,47 8,85E+01 12,94 1,03E+02

abr-89 5,17 1,20E+02 11,47 1,64E+02 11,52 1,46E+02 3,20 7,46E+01 59,88 1,42E+02 28,47 1,33E+02

mai-89 12,76 1,35E+02 11,59 1,83E+02 10,49 1,61E+02 11,72 8,33E+01 7,46 1,52E+02 23,84 1,64E+02
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IGP SELIC POUPANÇA DOLAR BOVESPA OURO 

Data % a.m. série % a.m. série % a.m. série % a.m. série % a.m. série % a.m. série 

jun-89 26,76 1,71E+02 27,34 2,33E+02 25,45 2,02E+02 31,74 1,10E+02 -41,98 8,82E+01 8,03 1,78E+02

jul-89 37,88 2,36E+02 32,76 3,10E+02 29,40 2,62E+02 42,59 1,57E+02 69,50 1,50E+02 18,59 2,11E+02

ago-89 36,48 3,22E+02 35,41 4,20E+02 29,99 3,40E+02 29,36 2,02E+02 24,04 1,86E+02 16,11 2,45E+02

set-89 38,92 4,47E+02 38,35 5,81E+02 36,63 4,65E+02 35,51 2,74E+02 47,48 2,74E+02 68,16 4,11E+02

out-89 39,70 6,25E+02 47,24 8,55E+02 38,31 6,43E+02 37,61 3,78E+02 51,41 4,14E+02 57,03 6,46E+02

nov-89 44,27 9,01E+02 48,07 1,27E+03 42,13 9,13E+02 41,01 5,32E+02 -9,13 3,76E+02 22,71 7,93E+02

dez-89 49,39 1,35E+03 64,22 2,08E+03 54,32 1,41E+03 54,15 8,21E+02 98,64 7,48E+02 81,03 1,44E+03

jan-90 71,90 2,31E+03 68,23 3,50E+03 56,89 2,21E+03 56,11 1,28E+03 63,09 1,22E+03 52,06 2,18E+03

fev-90 71,68 3,97E+03 79,94 6,29E+03 73,64 3,84E+03 72,78 2,21E+03 65,16 2,01E+03 84,13 4,02E+03

mar-90 81,32 7,20E+03 36,39 8,58E+03 85,24 7,11E+03 38,92 3,08E+03 -56,17 8,83E+02 -34,69 2,62E+03

abr-90 11,33 8,02E+03 5,12 9,02E+03 0,50 7,15E+03 20,40 3,70E+03 114,25 1,89E+03 44,27 3,79E+03

mai-90 9,07 8,75E+03 5,94 9,56E+03 5,91 7,57E+03 7,76 3,99E+03 -6,06 1,78E+03 15,52 4,37E+03

jun-90 9,02 9,54E+03 9,38 1,05E+04 10,16 8,34E+03 10,51 4,41E+03 20,32 2,14E+03 0,42 4,39E+03

jul-90 12,98 1,08E+04 14,34 1,20E+04 11,34 9,29E+03 13,06 4,98E+03 69,27 3,62E+03 0,47 4,41E+03

ago-90 12,93 1,22E+04 12,65 1,35E+04 11,13 1,03E+04 3,89 5,18E+03 -15,93 3,04E+03 2,43 4,52E+03

set-90 11,72 1,36E+04 17,50 1,58E+04 13,41 1,17E+04 17,51 6,09E+03 -7,87 2,80E+03 16,13 5,25E+03

out-90 14,16 1,55E+04 21,97 1,93E+04 14,28 1,34E+04 26,98 7,73E+03 -22,73 2,17E+03 17,71 6,18E+03

nov-90 17,45 1,82E+04 23,05 2,37E+04 17,22 1,57E+04 35,31 1,05E+04 48,53 3,22E+03 51,40 9,35E+03

dez-90 16,46 2,12E+04 27,78 3,03E+04 19,99 1,88E+04 17,52 1,23E+04 -5,11 3,05E+03 11,54 1,04E+04

jan-91 19,93 2,55E+04 23,46 3,75E+04 20,81 2,27E+04 29,45 1,59E+04 88,74 5,76E+03 22,49 1,28E+04

fev-91 21,11 3,08E+04 8,72 4,07E+04 7,54 2,44E+04 1,49 1,61E+04 52,90 8,81E+03 2,25 1,31E+04

mar-91 7,25 3,31E+04 10,01 4,48E+04 9,04 2,67E+04 6,94 1,73E+04 -11,51 7,80E+03 4,95 1,37E+04

abr-91 8,74 3,60E+04 12,49 5,04E+04 9,47 2,92E+04 9,12 1,88E+04 3,91 8,10E+03 11,96 1,54E+04

mai-91 6,52 3,83E+04 12,64 5,68E+04 9,53 3,20E+04 9,19 2,06E+04 67,30 1,36E+04 8,93 1,67E+04

jun-91 9,86 4,21E+04 10,66 6,28E+04 9,95 3,51E+04 9,67 2,26E+04 21,16 1,64E+04 10,95 1,86E+04

jul-91 12,83 4,75E+04 13,26 7,11E+04 10,60 3,89E+04 11,00 2,50E+04 33,13 2,19E+04 10,24 2,05E+04

ago-91 15,49 5,48E+04 15,97 8,25E+04 12,51 4,37E+04 13,62 2,85E+04 15,85 2,53E+04 8,69 2,22E+04

set-91 16,19 6,37E+04 20,01 9,90E+04 17,36 5,13E+04 18,07 3,36E+04 17,27 2,97E+04 30,94 2,91E+04

out-91 25,85 8,02E+04 26,10 1,25E+05 20,37 6,18E+04 38,73 4,66E+04 31,13 3,89E+04 43,98 4,19E+04

nov-91 25,76 1,01E+05 31,98 1,65E+05 31,17 8,10E+04 30,29 6,07E+04 0,67 3,92E+04 17,72 4,93E+04

dez-91 22,14 1,23E+05 30,46 2,15E+05 29,06 1,05E+05 27,18 7,72E+04 88,11 7,38E+04 16,34 5,74E+04

jan-92 26,84 1,56E+05 29,07 2,77E+05 26,11 1,32E+05 23,45 9,53E+04 84,40 1,36E+05 19,44 6,86E+04

fev-92 24,79 1,95E+05 30,32 3,62E+05 26,24 1,66E+05 23,60 1,18E+05 29,37 1,76E+05 23,06 8,44E+04

mar-92 20,70 2,35E+05 25,20 4,53E+05 24,89 2,08E+05 21,90 1,44E+05 21,09 2,13E+05 18,90 1,00E+05

abr-92 18,54 2,79E+05 23,75 5,60E+05 21,69 2,53E+05 18,60 1,70E+05 28,60 2,74E+05 27,16 1,28E+05

mai-92 22,45 3,42E+05 22,94 6,89E+05 20,41 3,05E+05 20,84 2,06E+05 14,78 3,14E+05 14,89 1,47E+05

jun-92 21,42 4,15E+05 24,24 8,56E+05 21,66 3,71E+05 20,98 2,49E+05 -22,55 2,44E+05 25,74 1,84E+05

jul-92 21,69 5,05E+05 26,31 1,08E+06 24,31 4,61E+05 21,99 3,04E+05 33,54 3,25E+05 30,14 2,40E+05

ago-92 25,54 6,34E+05 25,73 1,36E+06 23,84 5,71E+05 22,03 3,71E+05 21,91 3,96E+05 17,40 2,82E+05

set-92 27,37 8,07E+05 27,65 1,73E+06 26,01 7,19E+05 24,73 4,62E+05 36,19 5,40E+05 29,94 3,66E+05

out-92 24,94 1,01E+06 28,19 2,22E+06 25,70 9,04E+05 25,53 5,80E+05 3,77 5,60E+05 14,32 4,18E+05

nov-92 24,22 1,25E+06 26,09 2,80E+06 23,91 1,12E+06 23,85 7,19E+05 -0,93 5,55E+05 27,29 5,32E+05

dez-92 23,70 1,55E+06 26,06 3,53E+06 24,57 1,39E+06 24,50 8,95E+05 48,23 8,23E+05 27,94 6,81E+05
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jan-93 28,73 1,99E+06 28,78 4,55E+06 27,39 1,78E+06 26,90 1,14E+06 36,94 1,13E+06 20,67 8,22E+05

fev-93 26,51 2,52E+06 28,56 5,85E+06 27,03 2,26E+06 26,32 1,43E+06 51,25 1,70E+06 25,97 1,04E+06

mar-93 27,81 3,22E+06 28,54 7,52E+06 26,44 2,85E+06 26,50 1,81E+06 36,54 2,33E+06 33,86 1,39E+06

abr-93 28,22 4,13E+06 30,39 9,81E+06 28,86 3,68E+06 28,45 2,33E+06 25,59 2,92E+06 37,71 1,91E+06

mai-93 32,27 5,47E+06 30,93 1,28E+07 29,32 4,76E+06 29,23 3,01E+06 47,01 4,30E+06 33,09 2,54E+06

jun-93 30,72 7,15E+06 31,80 1,69E+07 30,73 6,22E+06 30,30 3,93E+06 51,80 6,52E+06 29,06 3,28E+06

jul-93 31,96 9,43E+06 32,79 2,25E+07 31,02 8,15E+06 30,95 5,14E+06 22,01 7,96E+06 41,90 4,65E+06

ago-93 33,53 1,26E+07 34,80 3,03E+07 34,01 1,09E+07 33,03 6,84E+06 47,04 1,17E+07 21,55 5,65E+06

set-93 36,99 1,73E+07 37,43 4,16E+07 35,29 1,48E+07 35,31 9,25E+06 52,04 1,78E+07 21,35 6,86E+06

out-93 35,14 2,33E+07 38,39 5,76E+07 37,21 2,03E+07 35,86 1,26E+07 25,75 2,24E+07 38,78 9,52E+06

nov-93 36,96 3,19E+07 38,07 7,96E+07 36,84 2,77E+07 35,62 1,70E+07 48,65 3,33E+07 34,93 1,28E+07

dez-93 36,22 4,35E+07 40,64 1,12E+08 37,48 3,81E+07 38,19 2,36E+07 37,01 4,56E+07 44,68 1,86E+07

jan-94 42,19 6,19E+07 43,25 1,60E+08 42,15 5,42E+07 40,65 3,31E+07 97,24 8,99E+07 35,91 2,53E+07

fev-94 42,41 8,81E+07 41,46 2,27E+08 40,56 7,62E+07 38,98 4,61E+07 42,30 1,28E+08 40,67 3,55E+07

mar-94 44,83 1,28E+08 46,98 3,33E+08 42,56 1,09E+08 43,28 6,60E+07 43,81 1,84E+08 43,27 5,09E+07

abr-94 42,46 1,82E+08 45,97 4,86E+08 46,70 1,59E+08 42,58 9,41E+07 12,73 2,07E+08 37,45 7,00E+07

mai-94 40,95 2,56E+08 48,12 7,21E+08 47,17 2,34E+08 44,00 1,35E+08 44,42 2,99E+08 50,72 1,05E+08

jun-94 46,58 3,76E+08 48,43 1,07E+09 47,61 3,46E+08 46,65 1,99E+08 46,85 4,40E+08 42,12 1,50E+08

jul-94 5,47 3,96E+08 6,68 1,14E+09 5,55 3,65E+08 -6,00 1,87E+08 15,96 5,10E+08 -4,51 1,43E+08

ago-94 3,34 4,09E+08 4,16 1,19E+09 2,64 3,75E+08 -5,43 1,77E+08 26,85 6,47E+08 -1,44 1,41E+08

set-94 1,55 4,16E+08 3,85 1,23E+09 2,95 3,86E+08 -4,05 1,69E+08 2,90 6,66E+08 -2,31 1,38E+08

out-94 2,55 4,26E+08 3,65 1,28E+09 3,07 3,98E+08 -0,82 1,68E+08 -12,51 5,82E+08 -5,36 1,30E+08

nov-94 2,47 4,37E+08 4,11 1,33E+09 3,44 4,12E+08 -0,12 1,68E+08 -2,96 5,65E+08 -0,58 1,30E+08

dez-94 0,57 4,39E+08 3,84 1,38E+09 3,39 4,25E+08 0,12 1,68E+08 -6,49 5,28E+08 1,84 1,32E+08

jan-95 1,36 4,45E+08 3,48 1,43E+09 2,61 4,37E+08 -0,47 1,67E+08 -10,77 4,71E+08 -3,51 1,27E+08

fev-95 1,15 4,50E+08 3,24 1,48E+09 2,36 4,47E+08 1,13 1,69E+08 -15,81 3,97E+08 1,08 1,29E+08

mar-95 1,81 4,59E+08 4,41 1,54E+09 2,81 4,59E+08 5,23 1,78E+08 -8,92 3,62E+08 9,82 1,41E+08

abr-95 2,30 4,69E+08 4,22 1,61E+09 3,98 4,78E+08 1,90 1,81E+08 28,02 4,63E+08 0,18 1,42E+08

mai-95 0,40 4,71E+08 4,27 1,68E+09 3,76 4,96E+08 -0,77 1,80E+08 -2,44 4,52E+08 -2,30 1,38E+08

jun-95 2,62 4,83E+08 4,05 1,74E+09 3,40 5,13E+08 1,77 1,83E+08 -3,15 4,37E+08 2,71 1,42E+08

jul-95 2,24 4,94E+08 4,01 1,81E+09 3,51 5,31E+08 1,52 1,86E+08 7,61 4,71E+08 -0,18 1,42E+08

ago-95 1,29 5,00E+08 3,81 1,88E+09 3,12 5,47E+08 1,60 1,89E+08 11,17 5,23E+08 1,94 1,45E+08

set-95 -1,08 4,95E+08 3,25 1,94E+09 2,45 5,60E+08 0,32 1,90E+08 8,34 5,67E+08 1,56 1,47E+08

out-95 0,23 4,96E+08 3,06 2,00E+09 2,16 5,73E+08 0,83 1,91E+08 -11,60 5,01E+08 0,17 1,47E+08

nov-95 1,33 5,03E+08 2,84 2,06E+09 1,95 5,84E+08 0,49 1,92E+08 6,06 5,31E+08 2,13 1,50E+08

dez-95 0,27 5,04E+08 2,73 2,12E+09 1,85 5,95E+08 0,61 1,93E+08 -1,82 5,22E+08 1,17 1,52E+08
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jan-96 1,79 5,13E+08 2,56 2,17E+09 1,76 6,05E+08 0,63 1,94E+08 19,83 6,25E+08 4,61 1,59E+08

fev-96 0,76 5,17E+08 2,31 2,22E+09 1,47 6,14E+08 0,57 1,96E+08 -3,76 6,02E+08 -0,79 1,58E+08

mar-96 0,22 5,18E+08 2,20 2,27E+09 1,32 6,22E+08 0,39 1,96E+08 -0,06 6,01E+08 0,31 1,58E+08

abr-96 0,70 5,22E+08 2,03 2,32E+09 1,16 6,29E+08 0,46 1,97E+08 4,22 6,27E+08 -0,63 1,57E+08

mai-96 1,68 5,31E+08 2,00 2,36E+09 1,09 6,36E+08 0,59 1,98E+08 10,92 6,95E+08 0,32 1,58E+08

jun-96 1,22 5,37E+08 1,94 2,41E+09 1,11 6,43E+08 0,60 2,00E+08 5,52 7,33E+08 -2,30 1,54E+08

jul-96 1,09 5,43E+08 1,91 2,45E+09 1,09 6,50E+08 0,68 2,01E+08 1,31 7,43E+08 2,19 1,58E+08

ago-96 0,00 5,43E+08 1,95 2,50E+09 1,13 6,58E+08 0,56 2,02E+08 2,22 7,60E+08 0,80 1,59E+08

set-96 0,13 5,44E+08 1,88 2,55E+09 1,17 6,65E+08 0,45 2,03E+08 2,99 7,82E+08 -1,74 1,56E+08

out-96 0,22 5,45E+08 1,86 2,60E+09 1,25 6,74E+08 0,60 2,04E+08 1,34 7,93E+08 0,97 1,58E+08

nov-96 0,28 5,46E+08 1,79 2,64E+09 1,32 6,82E+08 0,55 2,05E+08 2,03 8,09E+08 -0,94 1,56E+08

dez-96 0,88 5,51E+08 1,79 2,69E+09 1,38 6,92E+08 0,60 2,07E+08 5,61 8,54E+08 -0,32 1,56E+08

jan-97 1,58 5,60E+08 1,74 2,74E+09 1,25 7,00E+08 0,64 2,08E+08 13,14 9,67E+08 -6,62 1,45E+08

fev-97 0,42 5,62E+08 1,66 2,78E+09 1,16 7,09E+08 0,52 2,09E+08 10,85 1,07E+09 5,73 1,54E+08

mar-97 1,16 5,69E+08 1,63 2,83E+09 1,13 7,17E+08 0,74 2,11E+08 2,44 1,10E+09 -2,49 1,50E+08

abr-97 0,59 5,72E+08 1,66 2,88E+09 1,12 7,25E+08 0,42 2,11E+08 10,37 1,21E+09 -2,63 1,46E+08

mai-97 0,30 5,74E+08 1,58 2,92E+09 1,14 7,33E+08 0,74 2,13E+08 13,64 1,38E+09 2,19 1,49E+08

jun-97 0,70 5,78E+08 1,59 2,97E+09 1,16 7,41E+08 0,49 2,14E+08 10,78 1,53E+09 -1,68 1,47E+08

jul-97 0,09 5,78E+08 1,61 3,02E+09 1,16 7,50E+08 0,60 2,15E+08 2,43 1,56E+09 -4,27 1,40E+08

ago-97 -0,04 5,78E+08 1,58 3,06E+09 1,13 7,58E+08 0,76 2,17E+08 -17,58 1,29E+09 1,34 1,42E+08

set-97 0,59 5,82E+08 1,58 3,11E+09 1,15 7,67E+08 0,44 2,18E+08 11,20 1,43E+09 3,96 1,48E+08

out-97 0,34 5,84E+08 1,68 3,16E+09 1,16 7,76E+08 0,61 2,19E+08 -23,83 1,09E+09 -4,41 1,41E+08

nov-97 0,83 5,88E+08 2,98 3,26E+09 2,04 7,92E+08 0,61 2,21E+08 4,54 1,14E+09 -5,14 1,34E+08

dez-97 0,69 5,92E+08 2,92 3,35E+09 1,82 8,06E+08 0,59 2,22E+08 8,54 1,24E+09 -0,79 1,33E+08

jan-98 0,88 5,98E+08 2,67 3,44E+09 1,65 8,20E+08 0,65 2,23E+08 -4,67 1,18E+09 4,76 1,39E+08

fev-98 0,02 5,98E+08 2,11 3,51E+09 0,95 8,27E+08 0,60 2,25E+08 8,74 1,28E+09 -1,44 1,37E+08

mar-98 0,23 5,99E+08 2,18 3,59E+09 1,40 8,39E+08 0,62 2,26E+08 13,02 1,45E+09 2,13 1,40E+08

abr-98 -0,13 5,98E+08 1,69 3,65E+09 0,97 8,47E+08 0,61 2,27E+08 -2,25 1,42E+09 1,85 1,43E+08

mai-98 0,23 6,00E+08 1,63 3,71E+09 0,96 8,55E+08 0,54 2,29E+08 -15,68 1,19E+09 -2,63 1,39E+08

jun-98 0,28 6,01E+08 1,60 3,77E+09 0,99 8,64E+08 0,56 2,30E+08 -1,71 1,17E+09 0,90 1,40E+08

jul-98 -0,38 5,99E+08 1,69 3,83E+09 1,05 8,73E+08 0,56 2,31E+08 10,63 1,30E+09 -3,57 1,35E+08

ago-98 -0,17 5,98E+08 1,47 3,89E+09 0,88 8,81E+08 1,16 2,34E+08 -39,55 7,85E+08 -1,20 1,34E+08

set-98 -0,02 5,98E+08 2,49 3,99E+09 0,95 8,89E+08 0,74 2,36E+08 1,87 8,00E+08 8,25 1,45E+08

out-98 -0,03 5,98E+08 2,93 4,11E+09 1,39 9,01E+08 0,64 2,37E+08 6,89 8,55E+08 -1,39 1,43E+08

nov-98 -0,18 5,97E+08 2,58 4,21E+09 1,12 9,11E+08 0,67 2,39E+08 22,48 1,05E+09 0,09 1,43E+08

dez-98 0,98 6,03E+08 2,38 4,31E+09 1,25 9,23E+08 0,62 2,40E+08 -21,40 8,23E+08 -3,51 1,38E+08
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jan-99 1,15 6,10E+08 2,17 4,40E+09 1,02 9,32E+08 64,08 3,94E+08 20,45 9,92E+08 70,00 2,34E+08

fev-99 4,44 6,37E+08 2,35 4,51E+09 1,33 9,45E+08 4,11 4,10E+08 9,04 1,08E+09 1,07 2,37E+08

mar-99 1,98 6,49E+08 3,29 4,66E+09 1,67 9,60E+08 -16,60 3,42E+08 20,04 1,30E+09 -16,40 1,98E+08

abr-99 0,03 6,49E+08 2,28 4,76E+09 1,11 9,71E+08 -3,56 3,30E+08 6,11 1,38E+09 -0,95 1,96E+08

mai-99 -0,34 6,47E+08 1,96 4,86E+09 1,08 9,81E+08 3,81 3,43E+08 -2,30 1,35E+09 -2,88 1,90E+08

jun-99 1,02 6,54E+08 1,63 4,94E+09 0,81 9,89E+08 2,64 3,52E+08 4,84 1,41E+09 -0,66 1,89E+08

jul-99 1,59 6,64E+08 1,62 5,02E+09 0,79 9,97E+08 1,11 3,56E+08 -10,19 1,27E+09 -0,66 1,88E+08

ago-99 1,45 6,74E+08 1,55 5,09E+09 0,80 1,01E+09 7,08 3,81E+08 1,18 1,28E+09 5,00 1,97E+08

set-99 1,47 6,84E+08 1,47 5,17E+09 0,77 1,01E+09 0,33 3,82E+08 5,13 1,35E+09 19,37 2,36E+08

out-99 1,89 6,97E+08 1,37 5,24E+09 0,73 1,02E+09 1,60 3,88E+08 5,35 1,42E+09 -0,53 2,34E+08

nov-99 2,53 7,14E+08 1,37 5,31E+09 0,70 1,03E+09 -1,51 3,82E+08 17,76 1,67E+09 -1,87 2,30E+08

dez-99 1,23 7,23E+08 1,58 5,39E+09 0,80 1,04E+09 -6,95 3,56E+08 24,05 2,07E+09 -8,45 2,10E+08

jan-00 1,02 7,30E+08 1,44 5,47E+09 0,72 1,04E+09 0,75 3,58E+08 -4,11 1,99E+09 -1,19 2,08E+08

fev-00 0,19 7,32E+08 1,44 5,55E+09 0,73 1,05E+09 -1,88 3,52E+08 7,76 2,14E+09 1,39 2,11E+08

mar-00 0,18 7,33E+08 1,44 5,63E+09 0,73 1,06E+09 -1,20 3,47E+08 0,91 2,16E+09 -5,23 2,00E+08

abr-00 0,13 7,34E+08 1,28 5,70E+09 0,63 1,07E+09 3,40 3,59E+08 -12,81 1,89E+09 5,33 2,10E+08

mai-00 0,67 7,39E+08 1,49 5,79E+09 0,75 1,07E+09 1,10 3,63E+08 -3,74 1,82E+09 0,89 2,12E+08

jun-00 0,93 7,46E+08 1,39 5,87E+09 0,72 1,08E+09 -1,46 3,58E+08 11,84 2,03E+09 3,83 2,21E+08

jul-00 2,26 7,63E+08 1,30 5,94E+09 0,66 1,09E+09 -1,40 3,53E+08 -1,63 2,00E+09 -1,59 2,17E+08

ago-00 1,82 7,77E+08 1,40 6,03E+09 0,70 1,10E+09 2,74 3,62E+08 5,42 2,11E+09 1,04 2,19E+08

set-00 0,69 7,82E+08 1,22 6,10E+09 0,60 1,10E+09 1,11 3,66E+08 -8,17 1,93E+09 0,00 2,19E+08

out-00 0,37 7,85E+08 1,28 6,18E+09 0,63 1,11E+09 3,54 3,79E+08 -6,66 1,80E+09 -0,86 2,17E+08

nov-00 0,39 7,88E+08 1,22 6,25E+09 0,62 1,12E+09 2,65 3,90E+08 -10,63 1,61E+09 2,48 2,23E+08

dez-00 0,76 7,94E+08 1,19 6,33E+09 0,60 1,12E+09 -0,21 3,89E+08 14,84 1,85E+09 0,11 2,23E+08

jan-01 0,49 7,98E+08 1,26 6,41E+09 0,64 1,13E+09 0,80 3,92E+08 15,81 2,14E+09 -2,25 2,18E+08

fev-01 0,34 8,01E+08 1,01 6,47E+09 0,54 1,14E+09 3,76 4,07E+08 -10,08 1,93E+09 2,59 2,24E+08

mar-01 0,80 8,07E+08 1,25 6,55E+09 0,67 1,14E+09 5,69 4,30E+08 -9,14 1,75E+09 1,40 2,27E+08

abr-01 1,13 8,16E+08 1,18 6,63E+09 0,66 1,15E+09 1,07 4,34E+08 3,32 1,81E+09 3,92 2,36E+08

mai-01 0,44 8,20E+08 1,33 6,72E+09 0,68 1,16E+09 8,02 4,69E+08 -1,80 1,78E+09 12,17 2,64E+08

jun-01 1,46 8,32E+08 1,27 6,81E+09 0,65 1,17E+09 -2,33 4,58E+08 -0,61 1,77E+09 -0,47 2,63E+08

jul-01 1,62 8,45E+08 1,50 6,91E+09 0,75 1,18E+09 5,48 4,83E+08 -5,53 1,67E+09 0,00 2,63E+08

ago-01 0,90 8,53E+08 1,60 7,02E+09 0,85 1,19E+09 4,95 5,07E+08 -6,65 1,56E+09 4,05 2,74E+08

set-01 0,38 8,56E+08 1,32 7,11E+09 0,66 1,19E+09 4,69 5,31E+08 -17,17 1,29E+09 13,50 3,11E+08

out-01 1,45 8,68E+08 1,53 7,22E+09 0,79 1,20E+09 1,34 5,38E+08 6,85 1,38E+09 -4,44 2,97E+08

nov-01 0,76 8,75E+08 1,39 7,32E+09 0,69 1,21E+09 -6,59 5,03E+08 13,79 1,57E+09 -7,17 2,76E+08

dez-01 0,18 8,77E+08 1,39 7,42E+09 0,70 1,22E+09 -8,24 4,61E+08 5,00 1,65E+09 -2,27 2,69E+08
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IGP SELIC POUPANÇA DOLAR BOVESPA OURO 

Data % a.m. série % a.m. série % a.m. série % a.m. série % a.m. série % a.m. série 

jan-02 0,19 8,78E+08 1,53 7,54E+09 0,76 1,23E+09 4,22 4,81E+08 -6,30 1,54E+09 5,58 2,84E+08

fev-02 0,18 8,80E+08 1,25 7,63E+09 0,62 1,24E+09 -2,90 4,67E+08 10,31 1,70E+09 0,22 2,85E+08

mar-02 0,11 8,81E+08 1,37 7,73E+09 0,68 1,24E+09 -1,05 4,62E+08 -5,55 1,61E+09 0,70 2,87E+08

abr-02 0,70 8,87E+08 1,48 7,85E+09 0,74 1,25E+09 1,67 4,70E+08 -1,28 1,59E+09 3,45 2,97E+08

mai-02 1,11 8,97E+08 1,40 7,96E+09 0,71 1,26E+09 6,75 5,01E+08 -1,71 1,56E+09 12,24 3,33E+08

jun-02 1,74 9,12E+08 1,31 8,06E+09 0,66 1,27E+09 12,78 5,65E+08 -13,39 1,35E+09 9,02 3,63E+08

jul-02 2,05 9,31E+08 1,53 8,19E+09 0,77 1,28E+09 20,54 6,81E+08 -12,36 1,18E+09 20,34 4,37E+08

ago-02 2,36 9,53E+08 1,45 8,30E+09 0,75 1,29E+09 -11,85 6,01E+08 6,35 1,26E+09 -11,17 3,88E+08

set-02 2,64 9,78E+08 1,38 8,42E+09 0,70 1,30E+09 28,87 7,74E+08 -16,95 1,05E+09 20,97 4,70E+08

out-02 4,21 1,02E+09 1,64 8,56E+09 0,78 1,31E+09 -6,42 7,24E+08 17,92 1,23E+09 -6,13 4,41E+08

nov-02 5,84 1,08E+09 1,53 8,69E+09 0,77 1,32E+09 -0,23 7,23E+08 3,35 1,28E+09 4,83 4,62E+08

dez-02 2,70 1,11E+09 1,73 8,84E+09 0,86 1,33E+09 -2,84 7,02E+08 7,23 1,37E+09 5,42 4,87E+08

jan-03 2,17 1,13E+09 1,97 9,01E+09 0,99 1,34E+09 -3,04 6,81E+08 -2,90 1,33E+09 4,63 5,10E+08

fev-03 1,59 1,15E+09 1,83 9,18E+09 0,91 1,36E+09 1,06 6,88E+08 -6,04 1,25E+09 -2,95 4,95E+08

mar-03 1,66 1,17E+09 1,77 9,34E+09 0,88 1,37E+09 -5,90 6,47E+08 9,66 1,37E+09 -9,62 4,47E+08

abr-03 0,41 1,17E+09 1,87 9,51E+09 0,92 1,38E+09 -13,82 5,58E+08 11,38 1,52E+09 -11,48 3,96E+08

mai-03 -0,67 1,17E+09 1,96 9,70E+09 0,97 1,39E+09 2,62 5,73E+08 6,89 1,63E+09 10,76 4,38E+08

jun-03 -0,70 1,16E+09 1,85 9,88E+09 0,92 1,41E+09 -3,16 5,55E+08 -3,35 1,57E+09 -7,43 4,06E+08

jul-03 -0,20 1,16E+09 2,08 1,01E+10 1,05 1,42E+09 3,26 5,73E+08 4,62 1,65E+09 3,55 4,20E+08

ago-03 0,62 1,16E+09 1,76 1,03E+10 0,91 1,43E+09 0,03 5,73E+08 11,81 1,84E+09 6,41 4,47E+08

set-03 1,05 1,17E+09 1,67 1,04E+10 0,84 1,45E+09 -1,45 5,64E+08 5,51 1,94E+09 0,42 4,49E+08

out-03 0,44 1,18E+09 1,63 1,06E+10 0,82 1,46E+09 -2,30 5,51E+08 12,32 2,18E+09 -0,73 4,46E+08

nov-03 0,48 1,19E+09 1,34 1,07E+10 0,68 1,47E+09 3,26 5,69E+08 12,24 2,45E+09 5,37 4,70E+08

dez-03 0,60 1,19E+09 1,37 1,09E+10 0,69 1,48E+09 -2,04 5,58E+08 10,17 2,70E+09 2,93 4,84E+08

jan-04 0,80 1,20E+09 1,26 1,10E+10 0,63 1,49E+09 1,79 5,68E+08 -1,73 2,65E+09 -1,81 4,75E+08

fev-04 1,08 1,22E+09 1,08 1,12E+10 0,55 1,50E+09 -0,92 5,63E+08 -0,44 2,64E+09 -2,37 4,64E+08

mar-04 0,93 1,23E+09 1,37 1,13E+10 0,68 1,51E+09 -0,18 5,62E+08 1,78 2,69E+09 6,22 4,92E+08

abr-04 1,15 1,24E+09 1,17 1,14E+10 0,59 1,52E+09 1,24 5,69E+08 -11,45 2,38E+09 -7,38 4,56E+08

mai-04 1,46 1,26E+09 1,22 1,16E+10 0,66 1,53E+09 6,26 6,04E+08 -0,32 2,37E+09 8,93 4,97E+08

jun-04 1,29 1,28E+09 1,22 1,17E+10 0,68 1,54E+09 -0,69 6,00E+08 8,21 2,57E+09 -2,90 4,82E+08

jul-04 1,14 1,29E+09 1,28 1,19E+10 0,70 1,55E+09 -2,60 5,84E+08 5,62 2,71E+09 -1,30 4,76E+08

ago-04 1,31 1,31E+09 1,29 1,20E+10 0,70 1,56E+09 -3,07 5,66E+08 2,09 2,77E+09 1,05 4,81E+08

set-04 0,48 1,31E+09 1,24 1,22E+10 0,67 1,57E+09 -2,56 5,52E+08 1,94 2,82E+09 0,26 4,82E+08

out-04 0,53 1,32E+09 1,21 1,23E+10 0,61 1,58E+09 -0,07 5,52E+08 -0,83 2,80E+09 1,56 4,90E+08

nov-04 0,82 1,33E+09 1,25 1,25E+10 0,62 1,59E+09 -4,40 5,27E+08 9,01 3,05E+09 0,05 4,90E+08

dez-04 0,52 1,34E+09 1,48 1,27E+10 0,74 1,60E+09 -2,79 5,13E+08 4,25 3,18E+09 -4,14 4,70E+08
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IGP SELIC POUPANÇA DOLAR BOVESPA OURO 

Data % a.m. série % a.m. série % a.m. série % a.m. série % a.m. série % a.m. série 

jan-05 0,33 1,34E+09 1,38 1,28E+10 0,69 1,61E+09 -1,12 5,07E+08 -7,05 2,96E+09 -5,07 4,46E+08

fev-05 0,40 1,35E+09 1,22 1,30E+10 0,60 1,62E+09 -1,14 5,01E+08 15,56 3,41E+09 2,53 4,57E+08

mar-05 0,99 1,36E+09 1,53 1,32E+10 0,76 1,63E+09 2,74 5,15E+08 -5,43 3,23E+09 1,10 4,62E+08

abr-05 0,51 1,37E+09 1,41 1,34E+10 0,70 1,64E+09 -5,06 4,89E+08 -6,64 3,01E+09 -4,34 4,42E+08

mai-05 -0,25 1,36E+09 1,50 1,36E+10 0,75 1,66E+09 -5,04 4,64E+08 1,47 3,06E+09 -7,65 4,08E+08

jun-05 -0,45 1,36E+09 1,59 1,38E+10 0,80 1,67E+09 -2,22 4,54E+08 -0,62 3,04E+09 1,53 4,15E+08

jul-05 -0,40 1,35E+09 1,51 1,40E+10 0,76 1,68E+09 1,71 4,62E+08 3,96 3,16E+09 0,00 4,15E+08

ago-05 -0,79 1,34E+09 1,66 1,42E+10 0,85 1,70E+09 -1,12 4,56E+08 7,69 3,40E+09 -0,30 4,13E+08

set-05 -0,13 1,34E+09 1,50 1,44E+10 0,77 1,71E+09 -5,99 4,29E+08 12,62 3,83E+09 2,27 4,23E+08

out-05 0,63 1,35E+09 1,41 1,46E+10 0,71 1,72E+09 1,44 4,35E+08 -4,40 3,66E+09 -0,44 4,21E+08

nov-05 0,33 1,35E+09 1,38 1,48E+10 0,69 1,73E+09 -2,10 4,26E+08 5,71 3,87E+09 4,76 4,41E+08

dez-05 0,07 1,35E+09 1,47 1,51E+10 0,77 1,75E+09 6,06 4,52E+08 4,82 4,06E+09 9,66 4,84E+08
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ANEXO 3 – Médias do Q para as diversas janelas – Bovespa/Selic. 
 

  1 ano 2 anos 3 anos 5 anos 10anos   1 ano 2 anos 3 anos 5 anos 10 anos
mar-86 0,4289 0,2613 0,4944 0,2163 0,2708 out-89 0,3760 0,6365 0,6605 1,1442 0,5534 

abr-86 0,1927 0,2168 0,3174 0,0920 0,1399 nov-89 0,2316 0,6436 0,5199 0,9392 0,5593 

mai-86 0,1760 0,1950 0,3750 0,0700 0,1178 dez-89 0,4556 0,8000 0,6656 1,4265 1,0587 

jun-86 0,1426 0,2209 0,4112 0,1183 0,1458 jan-90 0,2797 0,9536 0,6471 1,0620 1,0688 

jul-86 0,1954 0,2363 0,2104 0,1455 0,1695 fev-90 0,4411 1,4053 0,7097 0,9446 1,0421 

ago-86 0,2208 0,1977 0,2699 0,1719 0,1693 mar-90 0,6758 1,5199 0,9097 0,8392 1,2061 

set-86 0,2133 0,2603 0,3092 0,2147 0,2123 abr-90 1,6915 4,5738 3,0070 2,2779 3,7332 

out-86 0,3432 0,4072 0,4471 0,2846 0,2911 mai-90 0,7666 2,3319 1,4211 1,3729 1,5768 

nov-86 0,2156 0,3564 0,3952 0,2543 0,2489 jun-90 1,2840 2,4552 1,7993 1,4485 1,6865 

dez-86 0,2622 0,4402 0,3233 0,2587 0,3327 jul-90 1,2780 1,3914 1,8840 1,2257 1,6913 

jan-87 0,2582 0,5916 0,4420 0,4215 0,3901 ago-90 1,0148 0,9937 1,1693 0,8566 1,1094 

fev-87 0,5034 0,7054 0,6407 0,9004 0,6486 set-90 1,3583 1,2910 1,7091 1,2292 1,5455 

mar-87 0,6092 1,1525 0,7463 1,1343 0,8975 out-90 1,6927 1,7566 2,4113 1,6449 1,7880 

abr-87 1,1250 1,6468 0,2821 1,2902 1,0640 nov-90 2,7787 2,2447 3,4588 2,2271 2,6011 

mai-87 1,1074 2,1300 0,5185 1,2091 1,0417 dez-90 1,7559 1,4611 3,0849 1,9028 1,9027 

jun-87 1,5496 2,8840 0,6465 1,5872 1,6386 jan-91 3,4095 2,3135 4,0468 2,4489 2,9077 

jul-87 1,2092 1,0766 0,5826 0,8106 1,4640 fev-91 3,1862 1,6091 3,6448 1,8716 2,1754 

ago-87 0,8953 1,2225 0,7670 0,7622 1,3124 mar-91 2,2490 1,3462 2,6071 1,2518 1,3770 

set-87 1,2202 1,4498 0,7411 0,9567 1,3786 abr-91 2,7040 1,7777 3,1712 1,5219 1,5362 

out-87 1,1865 1,3026 0,4898 0,8603 1,2719 mai-91 3,0419 1,8537 2,6513 1,6830 1,6981 

nov-87 1,6531 1,8328 0,4245 0,9530 1,3038 jun-91 1,9121 1,4013 1,7404 1,2322 1,1080 

dez-87 1,6786 1,2329 0,5617 0,8207 1,4508 jul-91 1,0887 1,4741 1,5727 1,1649 0,9932 

jan-88 2,2913 1,7118 0,4788 1,1076 1,7560 ago-91 0,9792 1,1523 1,4543 0,9852 0,7864 

fev-88 1,4013 1,2728 0,5614 0,9034 1,2506 set-91 0,9504 1,2582 1,7730 0,9889 0,7234 

mar-88 1,8919 1,2251 0,8279 1,1145 1,3966 out-91 1,0377 1,4245 1,7978 1,0231 0,6051 

abr-88 1,4639 0,2508 0,4241 0,7540 0,9838 nov-91 0,8078 1,2447 1,4593 0,9788 0,6124 

mai-88 1,9233 0,4682 0,3589 0,6653 0,8663 dez-91 0,8321 1,7568 1,7832 1,2862 0,9011 

jun-88 1,8611 0,4172 0,5356 0,7506 0,7222 jan-92 0,6785 1,1869 1,1137 0,9255 0,6471 

jul-88 0,8904 0,4818 0,6158 0,9077 0,7336 fev-92 0,5050 1,1439 0,6722 0,7203 0,4180 

ago-88 1,3655 0,8568 0,8694 1,0018 0,9587 mar-92 0,5986 1,1592 0,5522 0,7912 0,4588 

set-88 1,1881 0,6073 0,8249 1,0379 0,5425 abr-92 0,6574 1,1728 0,4980 0,8246 0,4420 

out-88 1,0978 0,4128 0,6987 0,9953 0,4674 mai-92 0,6094 0,8716 0,5887 0,8616 0,4138 

nov-88 1,1087 0,2568 0,7136 0,8883 0,4766 jun-92 0,7329 0,9102 0,5900 1,0324 0,4296 

dez-88 0,7345 0,3346 0,5876 1,0323 0,6143 jul-92 1,3540 1,4445 0,8809 1,8059 0,5891 

jan-89 0,7471 0,2090 0,7124 0,8456 0,3966 ago-92 1,1767 1,4851 0,8620 1,7219 0,4810 

fev-89 0,9083 0,4006 1,2765 1,4603 0,5863 set-92 1,3238 1,8654 0,9521 1,4409 0,5201 

mar-89 0,6475 0,4376 0,9842 1,1409 0,4852 out-92 1,3728 1,7325 0,9364 1,4785 0,3993 

abr-89 0,1713 0,2897 0,7835 0,9189 0,4641 nov-92 1,5409 1,8064 0,9922 1,3682 0,5723 

mai-89 0,2434 0,1866 0,5676 0,4947 0,3357 dez-92 2,1114 2,1430 1,3023 1,7677 0,7414 

jun-89 0,2242 0,2878 0,5503 0,5009 0,3341 jan-93 1,7492 1,6412 1,0585 1,5854 0,6646 

jul-89 0,5411 0,6916 0,7530 1,0876 0,7564 fev-93 2,2651 1,3309 1,1631 1,3844 0,5952 

ago-89 0,6274 0,6367 0,6235 0,9260 0,5235 mar-93 1,9367 0,9225 0,9299 1,2531 0,4668 

set-89 0,5112 0,6943 0,6599 1,2310 0,5694 abr-93 1,7839 0,7575 0,8561 1,3048 0,4735 
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  1 ano 2 anos 3 anos 5 anos 10anos   1 ano 2 anos 3 anos 5 anos 10 anos
mai-93 1,4302 0,9661 0,9079 1,3021 0,5375 fev-97 0,9706 0,6376 1,0295 0,5803   

jun-93 1,2419 0,8050 0,8793 0,9622 0,5018 mar-97 0,9480 0,6230 1,0029 0,5798   

jul-93 1,0669 0,6506 0,7902 0,8082 0,4135 abr-97 1,0402 0,7184 0,9898 0,5360   

ago-93 1,2621 0,7326 0,8550 0,9570 0,4612 mai-97 0,9210 0,6865 0,7848 0,4803   

set-93 1,4091 0,7192 0,7859 0,5226 0,4646 jun-97 0,6830 0,5880 0,6654 0,4161   

out-93 1,2620 0,6821 0,7182 0,4695 0,4358 jul-97 0,6060 0,5562 0,6731 0,3262   

nov-93 1,1723 0,6439 0,7863 0,5366 0,5300 ago-97 0,6540 0,4877 0,6484 0,2793   

dez-93 1,0150 0,6168 0,7321 0,5951 0,5453 set-97 0,4802 0,5988 0,8308 0,3609   

jan-94 0,9383 0,6051 0,7797 0,4690 0,6083 out-97 0,4360 0,5668 0,6885 0,2701   

fev-94 0,5876 0,5135 0,6297 0,4015 0,4287 nov-97 0,6043 0,7862 0,8470 0,4183   

mar-94 0,4763 0,4802 0,6826 0,4253 0,4198 dez-97 0,7108 0,8997 0,7367 0,4194   

abr-94 0,4247 0,4799 0,7031 0,5051 0,4308 jan-98 0,5174 1,0419 0,7928 0,4192   

mai-94 0,6755 0,6348 0,9885 0,6786 0,4882 fev-98 0,6570 1,0606 0,9765 0,4299   

jun-94 0,6482 0,7080 1,1343 0,6669 0,4931 mar-98 0,6572 1,0580 0,8163 0,3725   

jul-94 0,6098 0,7407 1,2502 0,6954 0,5328 abr-98 0,6906 0,9515 0,6623 0,3629   

ago-94 0,5804 0,6774 1,1594 0,5654 0,5112 mai-98 0,7454 0,8521 0,7035 0,4128   

set-94 0,5104 0,5578 0,7724 0,4626 0,4231 jun-98 0,8609 0,9742 0,8218 0,5216   

out-94 0,5405 0,5691 0,8534 0,4837 0,4299 jul-98 0,9179 1,1107 0,8336 0,5116   

nov-94 0,5492 0,6707 0,7574 0,5955 0,4991 ago-98 0,7457 0,9914 0,7132 0,4819   

dez-94 0,6077 0,7213 0,8249 0,7422 0,5764 set-98 1,2471 1,7302 1,1000 0,8889   

jan-95 0,6450 0,8310 0,9660 1,0064 0,6576 out-98 1,3000 1,5792 0,9047 0,9281   

fev-95 0,8739 1,0717 1,0401 1,1032 0,6992 nov-98 1,3010 1,4015 0,9169 0,9877   

mar-95 1,0080 1,4329 1,3584 1,4372 0,9789 dez-98 1,2659 1,0364 0,8619 0,9163   

abr-95 1,1301 1,6558 1,7224 1,6389 1,0452 jan-99 2,0135 1,5321 1,1626 1,2971   

mai-95 0,9398 1,4634 1,3478 1,1485 0,7833 fev-99 1,6145 1,4864 0,9101 1,0678   

jun-95 1,0923 1,7499 1,1952 1,1643 0,8369 mar-99 1,6098 1,2420 0,9307 0,9872   

jul-95 1,2146 2,0501 1,2423 1,3798 0,8796 abr-99 1,3778 0,9590 0,7461 0,8528   

ago-95 1,1671 1,9975 1,3063 1,2951 0,8707 mai-99 1,1433 0,9439 0,6996 0,7195   

set-95 1,0928 1,5134 0,7267 1,2573 0,8613 jun-99 1,1316 0,9546 0,7077 0,7394   

out-95 1,0528 1,5789 0,6883 1,0870 0,9107 jul-99 1,2100 0,9081 0,5865 0,7662   

nov-95 1,2212 1,3789 0,8333 1,1679 1,0009 ago-99 1,3296 0,9564 0,5728 0,9041   

dez-95 1,1869 1,3573 0,9648 0,9999 1,0119 set-99 1,3874 0,8820 0,6027 0,9146   

jan-96 1,2885 1,4977 0,7750 1,1874 1,0937 out-99 1,2148 0,6959 0,4765 0,8889   

fev-96 1,2263 1,1902 0,7819 1,1623   nov-99 1,0772 0,7048 0,5320 0,8381   

mar-96 1,4215 1,3475 0,8856 1,1000   dez-99 0,8188 0,6809 0,4662 0,7767   

abr-96 1,4652 1,5241 1,0525 1,0094   jan-00 0,7609 0,5774 0,4024 0,6534   

mai-96 1,5572 1,4342 1,0690 1,0090   fev-00 0,9207 0,5637 0,4053 0,6338   

jun-96 1,6021 1,0943 0,9420 0,8993   mar-00 0,7716 0,5781 0,3521 0,6811   

jul-96 1,6879 1,0228 0,9389 0,8526   abr-00 0,6960 0,5415 0,3814 0,6377   

ago-96 1,7115 1,1193 0,8346 0,7982   mai-00 0,8256 0,6120 0,4844 0,6820   

set-96 1,3849 0,6650 0,8293 0,7315   jun-00 0,8436 0,6254 0,5354 0,7188   

out-96 1,4996 0,6538 0,8499 0,5915   jul-00 0,7505 0,4847 0,4606 0,6375   

nov-96 1,1292 0,6824 0,8878 0,6257   ago-00 0,7194 0,4308 0,4861 0,6723   

dez-96 1,1436 0,8128 1,0289 0,7006   set-00 0,6358 0,4344 0,5138 0,6850   

jan-97 1,1624 0,6015 1,2111 0,6993   out-00 0,5729 0,3923 0,5877 0,8378   
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  1 ano 2 anos 3 anos 5 anos 10anos   1 ano 2 anos 3 anos 5 anos 10 anos
nov-00 0,6543 0,4938 0,7048 0,8570   jun-03 1,2204 1,3426     

dez-00 0,8316 0,5693 0,8840 1,0120   jul-03 1,3748 1,3840     

jan-01 0,7588 0,5288 0,8466 0,9211   ago-03 1,3989 1,3830     

fev-01 0,6122 0,4403 0,7183    set-03 1,2832 1,3333     

mar-01 0,7493 0,4563 0,7948    out-03 1,2450 1,4255     

abr-01 0,7780 0,5479 0,8893    nov-03 1,1039 1,2160     

mai-01 0,7412 0,5867 0,7623    dez-03 1,0730 1,1447     

jun-01 0,7414 0,6347 0,7746    jan-04 1,0142 1,0880     

jul-01 0,6458 0,6137 0,8437    fev-04 0,9582      

ago-01 0,5989 0,6758 0,9453    mar-04 1,1107      

set-01 0,6833 0,8081 1,0369    abr-04 1,0304      

out-01 0,6847 1,0258 1,2772    mai-04 1,0837      

nov-01 0,7548 1,0772 1,1891    jun-04 1,1001      

dez-01 0,6846 1,0631 1,1407    jul-04 1,0067      

jan-02 0,6969 1,1157 1,1316    ago-04 0,9886      

fev-02 0,7191 1,1733 1,1243    set-04 1,0390      

mar-02 0,6090 1,0607 1,1781    out-04 1,1450      

abr-02 0,7043 1,1430 1,1777    nov-04 1,1016      

mai-02 0,7915 1,0284 1,1145    dez-04 1,0668      

jun-02 0,8561 1,0448 1,1494    jan-05 1,0728      

jul-02 0,9503 1,3064 1,3152    fev-05       

ago-02 1,1283 1,5784 1,5604    mar-05       

set-02 1,1826 1,5175 1,5767    abr-05       

out-02 1,4982 1,8653 2,1357    mai-05       

nov-02 1,4271 1,5754 1,7354    jun-05       

dez-02 1,5527 1,6661 1,7775    jul-05       

jan-03 1,6010 1,6238 1,7419    ago-05       

fev-03 1,6316 1,5635     set-05       

mar-03 1,7417 1,9345     out-05       

abr-03 1,6229 1,6722     nov-05       

mai-03 1,2992 1,4080       dez-05           
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ANEXO 4 – Médias de K e W para as diversas janelas – Bovespa/IGP e Selic/IGP. 
 
 

Selic/IGP Bovespa/IGP 
Data 1 ano 2 anos 3 anos 5 anos 10anos 1 ano 2 anos 3 anos 5 anos 10 anos 

mar-86 1,2422 1,1385 1,1196 1,3207 4,2962 0,5328 0,2975 0,5535 0,2857 1,1635 

abr-86 1,2881 1,1784 1,3547 1,4172 4,5830 0,2482 0,2555 0,4299 0,1303 0,6414 

mai-86 

 
1,2231 1,1503 1,4028 1,4323 4,5368 0,2153 0,2243 0,5260 0,1002 0,5343 

jun-86 1,1931 1,1310 1,3746 1,4997 4,5061 0,1701 0,2499 0,5652 0,1775 0,6570 
jul-86 1,1154 1,1137 1,3667 1,4951 4,4917 0,2179 0,2631 0,2875 0,2175 0,7612 

ago-86 1,0993 1,1229 1,2954 1,4773 4,4573 0,2427 0,2220 0,3496 0,2539 0,7547 
set-86 1,1238 1,1039 1,2656 1,4608 4,4749 0,2397 0,2873 0,3914 0,3137 0,9501 
out-86 1,1070 1,0822 1,2335 1,4766 4,4557 0,3800 0,4407 0,5515 0,4202 1,2971 
nov-86 1,0777 1,0765 1,2741 1,4501 4,4384 0,2323 0,3837 0,5035 0,3688 1,1048 
dez-86 1,0428 1,0478 1,2734 1,4819 4,3871 0,2735 0,4613 0,4117 0,3833 1,4595 
jan-87 1,0126 1,0291 1,3626 1,5407 4,3089 0,2615 0,6088 0,6022 0,6494 1,6808 
fev-87 0,9737 0,9045 1,3031 1,5321 4,2174 0,4901 0,6380 0,8349 1,3795 2,7354 
mar-87 0,9165 0,9013 1,2748 1,4933 3,9849 0,5583 1,0388 0,9514 1,6939 3,5765 
abr-87 0,9148 1,0517 0,9673 1,5626 4,0385 1,0291 1,7319 0,2729 2,0161 4,2969 
mai-87 0,9405 1,1470 0,9398 1,6785 4,1997 1,0416 2,4430 0,4873 2,0294 4,3747 
jun-87 0,9479 1,1521 0,9266 1,7106 4,3172 1,4690 3,3228 0,5990 2,7150 7,0741 
jul-87 0,9985 1,2253 0,9842 1,8531 4,6111 1,2074 1,3192 0,5734 1,5022 6,7504 

ago-87 1,0215 1,1783 0,9948 1,9210 4,6751 0,9145 1,4405 0,7630 1,4642 6,1358 
set-87 0,9823 1,1262 0,9559 1,8533 4,5766 1,1986 1,6328 0,7084 1,7731 6,3091 
out-87 0,9777 1,1143 0,9988 1,8452 4,5914 1,1600 1,4514 0,4892 1,5874 5,8398 
nov-87 0,9989 1,1823 1,0743 1,9059 4,6839 1,6512 2,1669 0,4561 1,8162 6,1069 
dez-87 1,0048 1,2211 1,1326 1,9468 4,8141 1,6866 1,5055 0,6362 1,5978 6,9841 
jan-88 1,0162 1,3456 1,2457 1,9888 4,9326 2,3285 2,3033 0,5964 2,2029 8,6618 
fev-88 0,9289 1,3383 1,3033 2,0220 5,1020 1,3017 1,7034 0,7317 1,8266 6,3805 
mar-88 0,9834 1,3909 1,1601 2,0374 5,1647 1,8605 1,7039 0,9605 2,2708 7,2131 
abr-88 1,1496 1,0574 1,2027 2,0710 5,3214 1,6829 0,2651 0,5101 1,5616 5,2354 
mai-88 1,2195 0,9992 1,2452 2,1078 5,4229 2,3455 0,4678 0,4469 1,4023 4,6979 
jun-88 1,2154 0,9774 1,3260 2,1012 5,5376 2,2620 0,4078 0,7103 1,5772 3,9993 
jul-88 1,2272 0,9856 1,3425 2,1293 5,6389 1,0926 0,4749 0,8267 1,9328 4,1369 

ago-88 1,1536 0,9739 1,3156 2,0919 5,6197 1,5753 0,8344 1,1439 2,0958 5,3878 
set-88 1,1465 0,9731 1,3234 2,1154 5,7218 1,3622 0,5910 1,0917 2,1957 3,1038 
out-88 1,1397 1,0216 1,3644 2,1184 5,8548 1,2512 0,4217 0,9533 2,1085 2,7362 
nov-88 1,1836 1,0755 1,3470 2,1375 5,9397 1,3123 0,2762 0,9613 1,8986 2,8311 
dez-88 1,2153 1,1272 1,4142 2,1556 6,1063 0,8926 0,3772 0,8310 2,2253 3,7512 
jan-89 1,3241 1,2258 1,4972 2,2059 6,1362 0,9892 0,2561 1,0666 1,8653 2,4334 
fev-89 1,4407 1,4030 1,6938 2,4708 6,8909 1,3086 0,5621 2,1622 3,6079 4,0403 
mar-89 1,4143 1,1797 1,6568 2,2988 6,3253 0,9158 0,5162 1,6306 2,6227 3,0688 
abr-89 0,9198 1,0461 1,4858 2,0169 5,5387 0,1576 0,3031 1,1641 1,8533 2,5707 
mai-89 0,8194 1,0210 1,4634 1,9498 5,3432 0,1995 0,1905 0,8307 0,9647 1,7939 

jun-89 0,8042 1,0910 1,4847 2,0705 5,5239 0,1803 0,3140 0,8171 1,0371 1,8453 
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Selic/IGP Bovespa/IGP 
Data 1 ano 2 anos 3 anos 5 anos 10anos 1 ano 2 anos 3 anos 5 anos 10 anos 
jul-89 0,8032 1,0940 1,5123 2,0871 5,5319 0,4346 0,7566 1,1387 2,2700 4,1841 

ago-89 0,8442 1,1405 1,6302 2,1924 5,7470 0,5297 0,7261 1,0164 2,0301 3,0087 
set-89 0,8488 1,1543 1,6456 2,2273 5,7981 0,4339 0,8014 1,0859 2,7418 3,3015 
out-89 0,8964 1,1971 1,6560 2,2871 5,8220 0,3370 0,7619 1,0937 2,6170 3,2220 
nov-89 0,9086 1,1381 1,6121 2,1933 5,4956 0,2105 0,7325 0,8382 2,0600 3,0737 
dez-89 0,9275 1,1637 1,5943 2,1712 5,2940 0,4226 0,9309 1,0613 3,0973 5,6048 
jan-90 0,9258 1,1307 1,4780 2,0394 4,8326 0,2589 1,0783 0,9564 2,1658 5,1651 
fev-90 0,9738 1,1757 1,5109 2,1274 4,9586 0,4295 1,6523 1,0723 2,0096 5,1674 
mar-90 0,8341 1,1715 1,4649 2,0717 4,7900 0,5637 1,7805 1,3327 1,7387 5,7773 
abr-90 1,1374 1,6154 1,9586 2,8245 6,4480 1,9238 7,3885 5,8893 6,4339 24,0716 
mai-90 1,2461 1,7860 2,1094 3,0475 6,9073 0,9552 4,1649 2,9975 4,1838 10,8914 
jun-90 1,3566 1,8462 2,1497 3,2585 7,1693 1,7419 4,5327 3,8680 4,7199 12,0912 
jul-90 1,3620 1,8828 2,1603 3,2930 7,1783 1,7407 2,6198 4,0699 4,0362 12,1403 

ago-90 1,3509 1,9311 2,1480 3,3102 7,0263 1,3709 1,9189 2,5117 2,8354 7,7947 
set-90 1,3599 1,9388 2,1739 3,4010 7,0147 1,8472 2,5030 3,7153 4,1804 10,8410 
out-90 1,3355 1,8475 2,0736 3,3752 6,7048 2,2607 3,2452 5,0001 5,5518 11,9882 
nov-90 1,2525 1,7742 1,9875 3,2483 6,3323 3,4803 3,9824 6,8742 7,2344 16,4714 
dez-90 1,2546 1,7189 1,9124 3,1467 6,0941 2,2031 2,5115 5,8995 5,9876 11,5951 
jan-91 1,2214 1,5965 1,7995 2,9383 5,5780 4,1642 3,6935 7,2824 7,1956 16,2193 
fev-91 1,2073 1,5515 1,7611 2,8759 5,4600 3,8467 2,4965 6,4190 5,3825 11,8776 
mar-91 1,4045 1,7563 1,9487 3,2529 6,1228 3,1587 2,3643 5,0804 4,0721 8,4312 
abr-91 1,4203 1,7220 1,9280 3,2339 5,9959 3,8406 3,0613 6,1142 4,9218 9,2106 
mai-91 1,4333 1,6928 1,9097 3,1674 5,7989 4,3600 3,1380 5,0631 5,3307 9,8472 
jun-91 1,3609 1,5846 1,8978 3,0047 5,5324 2,6021 2,2205 3,3029 3,7023 6,1300 
jul-91 1,3824 1,5861 1,9078 3,0042 5,4821 1,5050 2,3381 3,0004 3,4995 5,4447 

ago-91 1,4294 1,5900 1,9224 3,0171 5,4548 1,3997 1,8322 2,7957 2,9724 4,2898 
set-91 1,4257 1,5985 1,9296 3,0632 5,4700 1,3550 2,0113 3,4212 3,0291 3,9567 
out-91 1,3833 1,5526 1,9105 3,0175 5,3454 1,4355 2,2117 3,4348 3,0871 3,2348 
nov-91 1,4165 1,5868 1,9272 3,0608 5,3390 1,1443 1,9751 2,8123 2,9958 3,2699 
dez-91 1,3701 1,5243 1,8658 2,9605 5,1192 1,1400 2,6779 3,3270 3,8078 4,6129 
jan-92 1,3072 1,4734 1,8036 2,7967 4,8506 0,8870 1,7488 2,0086 2,5883 3,1390 
fev-92 1,2851 1,4587 1,8095 2,7527 4,8306 0,6490 1,6687 1,2163 1,9829 2,0192 
mar-92 1,2505 1,3875 1,7685 2,6684 4,6750 0,7485 1,6084 0,9765 2,1114 2,1449 
abr-92 1,2124 1,3575 1,7485 2,5845 4,5637 0,7971 1,5920 0,8708 2,1313 2,0171 
mai-92 1,1810 1,3324 1,7063 2,5020 4,4054 0,7197 1,1613 1,0045 2,1556 1,8229 
jun-92 1,1644 1,3946 1,7650 2,5238 4,4005 0,8534 1,2693 1,0413 2,6056 1,8904 
jul-92 1,1474 1,3801 1,7490 2,4884 4,2824 1,5535 1,9936 1,5407 4,4938 2,5229 

ago-92 1,1124 1,3449 1,7142 2,4337 4,1047 1,3089 1,9973 1,4777 4,1907 1,9744 
set-92 1,1212 1,3535 1,7542 2,4695 4,0621 1,4843 2,5248 1,6701 3,5583 2,1125 
out-92 1,1224 1,3811 1,8269 2,4883 4,0034 1,5407 2,3928 1,7108 3,6788 1,5986 
nov-92 1,1202 1,3605 1,8309 2,4576 3,8057 1,7261 2,4577 1,8166 3,3624 2,1778 
dez-92 1,1126 1,3618 1,8306 2,4728 3,5966 2,3490 2,9184 2,3841 4,3711 2,6666 
jan-93 1,1272 1,3798 1,8404 2,4802 3,4959 1,9717 2,2645 1,9482 3,9321 2,3235 
fev-93 1,1351 1,4081 1,8536 2,5232 3,4877 2,5711 1,8741 2,1560 3,4931 2,0758 
mar-93 1,1096 1,4143 1,8521 2,5349 3,4402 2,1488 1,3047 1,7224 3,1765 1,6058 

abr-93 1,1196 1,4421 1,8780 2,5695 3,4244 1,9973 1,0925 1,6078 3,3527 1,6214 
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Selic/IGP Bovespa/IGP 
Data 1 ano 2 anos 3 anos 5 anos 10anos 1 ano 2 anos 3 anos 5 anos 10 anos 

mai-93 1,1281 1,4448 1,8711 2,5728 3,4164 1,6135 1,3958 1,6988 3,3501 1,8362 
jun-93 1,1977 1,5158 1,8962 2,6354 3,5427 1,4874 1,2202 1,6673 2,5357 1,7778 
jul-93 1,2028 1,5243 1,8941 2,6483 3,6039 1,2833 0,9917 1,4967 2,1404 1,4901 

ago-93 1,2090 1,5410 1,8975 2,6864 3,6632 1,5259 1,1289 1,6224 2,5708 1,6894 
set-93 1,2071 1,5645 1,9163 2,7048 3,6698 1,7010 1,1252 1,5061 1,4136 1,7049 
out-93 1,2305 1,6277 1,9435 2,7638 3,6805 1,5530 1,1103 1,3958 1,2977 1,6039 
nov-93 1,2145 1,6344 1,9289 2,7788 3,6366 1,4238 1,0524 1,5168 1,4911 1,9275 
dez-93 1,2240 1,6454 1,9422 2,8327 3,6383 1,2424 1,0149 1,4220 1,6857 1,9838 
jan-94 1,2241 1,6328 1,8982 2,7817 3,5509 1,1485 0,9881 1,4800 1,3046 2,1600 
fev-94 1,2405 1,6330 1,8871 2,7890 3,5407 0,7289 0,8385 1,1883 1,1198 1,5180 
mar-94 1,2746 1,6692 1,9232 2,7515 3,5645 0,6071 0,8015 1,3127 1,1701 1,4964 
abr-94 1,2880 1,6773 1,9039 2,7461 3,5277 0,5470 0,8050 1,3387 1,3871 1,5196 
mai-94 1,2807 1,6586 1,8779 2,7404 3,4435 0,8650 1,0529 1,8563 1,8596 1,6812 
jun-94 1,2656 1,5833 1,8098 2,6679 3,2691 0,8204 1,1209 2,0528 1,7793 1,6121 
jul-94 1,2673 1,5747 1,8030 2,6505 3,2261 0,7728 1,1664 2,2542 1,8432 1,7190 

ago-94 1,2746 1,5694 1,8096 2,6213 3,1939 0,7398 1,0632 2,0981 1,4820 1,6327 
set-94 1,2960 1,5874 1,8245 2,6032 3,1682 0,6615 0,8854 1,4093 1,2041 1,3403 
out-94 1,3228 1,5794 1,8016 2,5455 3,1214 0,7150 0,8988 1,5375 1,2312 1,3419 
nov-94 1,3457 1,5882 1,8063 2,5057 3,1092 0,7391 1,0653 1,3681 1,4921 1,5517 
dez-94 1,3443 1,5867 1,8158 2,4383 3,0733 0,8169 1,1445 1,4978 1,8096 1,7715 
jan-95 1,3339 1,5506 1,7976 2,3697 3,0049 0,8603 1,2886 1,7364 2,3848 1,9759 
fev-95 1,3164 1,5213 1,7920 2,3308 2,9741 1,1504 1,6303 1,8639 2,5714 2,0795 
mar-95 1,3096 1,5089 1,7924 2,3121 2,9377 1,3201 2,1621 2,4347 3,3228 2,8756 
abr-95 1,3022 1,4781 1,7817 2,2829 2,8799 1,4717 2,4475 3,0689 3,7414 3,0101 
mai-95 1,2951 1,4663 1,7808 2,2665 2,8522 1,2171 2,1459 2,4002 2,6032 2,2342 
jun-95 1,2510 1,4299 1,7386 2,2002 2,7945 1,3664 2,5023 2,0781 2,5618 2,3388 
jul-95 1,2426 1,4227 1,7373 2,1798 2,8126 1,5092 2,9168 2,1582 3,0078 2,4740 

ago-95 1,2313 1,4198 1,7432 2,1226 2,8177 1,4371 2,8360 2,2773 2,7490 2,4534 
set-95 1,2249 1,4078 1,7289 2,0626 2,8172 1,3385 2,1305 1,2563 2,5933 2,4263 
out-95 1,1940 1,3620 1,6980 1,9865 2,7431 1,2571 2,1504 1,1688 2,1593 2,4981 
nov-95 1,1802 1,3423 1,7002 1,9494 2,6885 1,4412 1,8509 1,4169 2,2768 2,6909 
dez-95 1,1804 1,3508 1,7216 1,9367 2,6767 1,4010 1,8335 1,6609 1,9365 2,7086 
jan-96 1,1625 1,3476 1,7036 1,8984 2,6493 1,4979 2,0183 1,3203 2,2541 2,8975 
fev-96 1,1556 1,3612 1,7079 1,8986  1,4171 1,6202 1,3355 2,2067   
mar-96 1,1522 1,3686 1,6484 1,8823  1,6378 1,8443 1,4598 2,0705   
abr-96 1,1351 1,3682 1,6372 1,8541  1,6631 2,0853 1,7232 1,8714   
mai-96 1,1322 1,3750 1,6522 1,8308  1,7631 1,9721 1,7662 1,8473   
jun-96 1,1431 1,3898 1,6850 1,8412  1,8313 1,5208 1,5873 1,6557   
jul-96 1,1450 1,3982 1,6832 1,8248  1,9326 1,4300 1,5803 1,5559   

ago-96 1,1531 1,4158 1,6702 1,8080  1,9734 1,5846 1,3939 1,4432   
set-96 1,1493 1,4115 1,6399 1,7857  1,5917 0,9386 1,3600 1,3062   
out-96 1,1407 1,4221 1,6117 1,7715  1,7106 0,9297 1,3698 1,0478   
nov-96 1,1373 1,4406 1,5776 1,7443  1,2843 0,9831 1,4007 1,0915   
dez-96 1,1443 1,4585 1,5367 1,7292  1,3086 1,1855 1,5811 1,2114   
jan-97 1,1592 1,4655 1,5282 1,7344  1,3475 0,8814 1,8507 1,2128   

fev-97 1,1779 1,4779 1,5321 1,7549   1,1433 0,9424 1,5772 1,0183   
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Selic/IGP Bovespa/IGP 
Data 1 ano 2 anos 3 anos 5 anos 10anos 1 ano 2 anos 3 anos 5 anos 10 anos 

mar-97 1,1879 1,4307 1,5323 1,7520  1,1261 0,8914 1,5368 1,0159   
abr-97 1,2054 1,4424 1,5444 1,7658  1,2539 1,0362 1,5287 0,9464   
mai-97 1,2144 1,4593 1,5457 1,7608  1,1185 1,0018 1,2131 0,8456   
jun-97 1,2159 1,4741 1,5387 1,7436  0,8305 0,8668 1,0238 0,7255   
jul-97 1,2211 1,4701 1,5321 1,7210  0,7399 0,8177 1,0312 0,5614   

ago-97 1,2278 1,4485 1,4950 1,6866  0,8030 0,7064 0,9693 0,4711   
set-97 1,2281 1,4268 1,4651 1,6449  0,5897 0,8544 1,2172 0,5937   
out-97 1,2467 1,4129 1,4585 1,6089  0,5435 0,8008 1,0041 0,4345   
nov-97 1,2667 1,3872 1,4523 1,5486  0,7655 1,0906 1,2301 0,6477   
dez-97 1,2745 1,3428 1,4338 1,4545  0,9059 1,2082 1,0562 0,6100   
jan-98 1,2642 1,3183 1,4087 1,4095  0,6541 1,3735 1,1168 0,5909   
fev-98 1,2547 1,3007 1,3947 1,3822  0,8243 1,3796 1,3620 0,5943   
mar-98 1,2044 1,2899 1,3753 1,3571  0,7916 1,3648 1,1227 0,5055   
abr-98 1,1966 1,2812 1,3551 1,3327  0,8263 1,2191 0,8974 0,4836   
mai-98 1,2016 1,2728 1,3315 1,3279  0,8956 1,0846 0,9367 0,5481   
jun-98 1,2124 1,2655 1,3248 1,3442  1,0437 1,2328 1,0887 0,7011   
jul-98 1,2039 1,2547 1,3051 1,3609  1,1051 1,3936 1,0880 0,6962   

ago-98 1,1797 1,2176 1,2770 1,3636  0,8797 1,2072 0,9108 0,6572   
set-98 1,1618 1,1930 1,2651 1,3568  1,4489 2,0642 1,3917 1,2061   
out-98 1,1333 1,1699 1,2457 1,3317  1,4733 1,8475 1,1270 1,2359   
nov-98 1,0951 1,1466 1,2108 1,3087  1,4248 1,6069 1,1103 1,2927   
dez-98 1,0536 1,1250 1,1856 1,2844  1,3337 1,1659 1,0219 1,1768   
jan-99 1,0428 1,1143 1,1835 1,2765  2,0996 1,7072 1,3759 1,6558   
fev-99 1,0367 1,1116 1,1874 1,2695  1,6737 1,6524 1,0806 1,3556   
mar-99 1,0710 1,1419 1,2246 1,2955  1,7242 1,4183 1,1397 1,2788   
abr-99 1,0708 1,1325 1,2242 1,2846  1,4753 1,0860 0,9134 1,0955   
mai-99 1,0592 1,1081 1,2066 1,2566  1,2110 1,0459 0,8442 0,9041   
jun-99 1,0438 1,0927 1,1828 1,2253  1,1812 1,0431 0,8371 0,9060   
jul-99 1,0422 1,0841 1,1707 1,2171  1,2611 0,9845 0,6866 0,9326   

ago-99 1,0321 1,0825 1,1644 1,2185  1,3723 1,0353 0,6670 1,1017   
set-99 1,0269 1,0889 1,1529 1,2170  1,4246 0,9605 0,6949 1,1131   
out-99 1,0323 1,0991 1,1387 1,2262  1,2540 0,7649 0,5426 1,0900   
nov-99 1,0470 1,1056 1,1164 1,2409  1,1278 0,7792 0,5939 1,0399   
dez-99 1,0677 1,1253 1,0831 1,2604  0,8742 0,7662 0,5049 0,9789   
jan-00 1,0686 1,1350 1,0692 1,2681  0,8131 0,6553 0,4302 0,8285   
fev-00 1,0723 1,1454 1,0627 1,2760  0,9873 0,6456 0,4308 0,8087   
mar-00 1,0662 1,1433 1,0521 1,2706  0,8226 0,6610 0,3704 0,8654   
abr-00 1,0576 1,1434 1,0401 1,2615  0,7361 0,6191 0,3967 0,8045   
mai-00 1,0461 1,1391 1,0433 1,2584  0,8637 0,6971 0,5053 0,8582   
jun-00 1,0469 1,1332 1,0623 1,2701  0,8831 0,7087 0,5687 0,9130   
jul-00 1,0402 1,1233 1,0846 1,2903  0,7807 0,5444 0,4996 0,8225   

ago-00 1,0488 1,1281 1,1199 1,3275  0,7545 0,4860 0,5444 0,8924   
set-00 1,0604 1,1227 1,1373 1,3659  0,6742 0,4877 0,5843 0,9356   
out-00 1,0648 1,1031 1,1383 1,3809  0,6100 0,4327 0,6690 1,1569   
nov-00 1,0560 1,0663 1,1414 1,3791  0,6909 0,5266 0,8044 1,1819   

dez-00 1,0539 1,0145 1,1417 1,3821   0,8764 0,5776 1,0093 1,3987   
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Selic/IGP Bovespa/IGP 
Data 1 ano 2 anos 3 anos 5 anos 10anos 1 ano 2 anos 3 anos 5 anos 10 anos 

jan-01 1,0621 1,0006 1,1456 1,3955  0,8059 0,5291 0,9698 1,2855   
fev-01 1,0681 0,9910 1,1420   0,6540 0,4363 0,8204    
mar-01 1,0724 0,9868 1,1345   0,8036 0,4503 0,9017    
abr-01 1,0811 0,9835 1,1344   0,8411 0,5389 1,0088    
mai-01 1,0889 0,9973 1,1340   0,8071 0,5851 0,8644    
jun-01 1,0824 1,0147 1,1214   0,8025 0,6440 0,8686    
jul-01 1,0799 1,0427 1,1227   0,6974 0,6399 0,9473    

ago-01 1,0756 1,0678 1,1256   0,6442 0,7216 1,0641    
set-01 1,0587 1,0724 1,1176   0,7234 0,8666 1,1589    
out-01 1,0360 1,0690 1,1156   0,7094 1,0966 1,4249    
nov-01 1,0097 1,0808 1,1223   0,7621 1,1643 1,3345    
dez-01 0,9626 1,0833 1,1201   0,6590 1,1516 1,2777    
jan-02 0,9421 1,0786 1,1173   0,6565 1,2034 1,2643    
fev-02 0,9278 1,0692 1,1141   0,6672 1,2545 1,2525    
mar-02 0,9202 1,0579 1,1113   0,5604 1,1221 1,3092    
abr-02 0,9097 1,0493 1,1034   0,6407 1,1994 1,2995    
mai-02 0,9159 1,0414 1,1047   0,7249 1,0710 1,2312    
jun-02 0,9374 1,0360 1,1209   0,8025 1,0824 1,2883    
jul-02 0,9656 1,0397 1,1487   0,9176 1,3583 1,5108    

ago-02 0,9927 1,0465 1,1767   1,1200 1,6517 1,8361    
set-02 1,0130 1,0556 1,2166   1,1979 1,6020 1,9182    
out-02 1,0318 1,0768 1,2518   1,5459 2,0086 2,6734    
nov-02 1,0705 1,1115 1,2934   1,5277 1,7511 2,2445    
dez-02 1,1255 1,1637 1,3624   1,7475 1,9388 2,4217    
jan-03 1,1449 1,1860 1,3947   1,8329 1,9257 2,4294    
fev-03 1,1524 1,2007    1,8802 1,8773     
mar-03 1,1496 1,2077    2,0024 2,3363     
abr-03 1,1534 1,2128    1,8719 2,0281     
mai-03 1,1371 1,2062    1,4773 1,6983     
jun-03 1,1052 1,1957    1,3488 1,6053     
jul-03 1,0767 1,1896    1,4803 1,6465     

ago-03 1,0541 1,1853    1,4747 1,6393     
set-03 1,0421 1,2010    1,3373 1,6013     
out-03 1,0436 1,2132    1,2993 1,7294     
nov-03 1,0384 1,2083    1,1462 1,4692     

dez-03 1,0339 1,2105       1,1094 1,3858       
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Selic/IGP Bovespa/IGP 
Data 1 ano 2 anos 3 anos 5 anos 10anos 1 ano 2 anos 3 anos 5 anos 10 anos 

jan-04 1,0359 1,2182    1,0506 1,3254     
fev-04 1,0420     0,9985      
mar-04 1,0505     1,1668      
abr-04 1,0515     1,0834      
mai-04 1,0607     1,1496      
jun-04 1,0819     1,1902      
jul-04 1,1048     1,1122      

ago-04 1,1245     1,1117      
set-04 1,1525     1,1974      
out-04 1,1625     1,3310      
nov-04 1,1636     1,2818      
dez-04 1,1708     1,2491      
jan-05 1,1760     1,2616      
fev-05              
mar-05              
abr-05              
mai-05              
jun-05              
jul-05              

ago-05              
set-05              
out-05              
nov-05              

dez-05                     

 
 
 
 
 
 
 


