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RESUMO 

  

Segundo responsáveis pelo ISE (Índice de Sustentabilidade Empresarial), as aplicações 

denominadas investimentos socialmente responsáveis, consideram que empresas sustentáveis 

geram valor para o acionista no longo prazo, pois estão mais preparadas para enfrentar riscos 

econômicos, sociais e ambientais. Essa demanda veio se fortalecendo ao longo do tempo e 

hoje é amplamente atendida por vários instrumentos financeiros no mercado nacional e 

internacional. Nesse contexto, este trabalho analisou a entrada das empresas, de 2011 a 2013, 

na carteira de empresas responsáveis socialmente (Índice de Sustentabilidade Empresarial). 

Avaliou o conjunto de indicativos de preço das ações antes e depois de entrada no ISE. 

Comparou o desempenho do mercado de ações diretamente com período anterior e um 

posterior ao anúncio de entrada nesse índice.  O objetivo, através do estudo de eventos, foi 

avaliar se o investidor agregou valor ou não ao seu patrimônio por decisão dos gestores das 

companhias quando da entrada no índice de sustentabilidade. Dentro desse contexto, avaliou 

também se o fato de comunicar ao mercado que são empresas socialmente corretas foi capaz 

de fazer valer essa percepção e se os acionistas dessas empresas tiverem retorno acima do 

normal por esse evento. Os resultados observados neste trabalho (na média) trazem indícios 

de que o mercado avalia positivamente os esforços de sustentabilidade e está disposto a 

remunerar melhor por isso, porém esse patamar não se mantém no tempo. Já para o ano de 

2013 observa-se um fato novo, não ocorrido até o momento, que são indícios de uma virada 

na percepção do mercado quanto aos esforços de sustentabilidade das empresas. Nesse ano, os 

retornos anormais (para empresa WEG) continuaram após o momento do anúncio da entrada 

no índice. Esse fato pode indicar que o fato público teria sido capaz de maximizar a riqueza 

do acionista.  

 

 

Palavras Chave: Sustentabilidade Empresarial, Desenvolvimento Social, Teoria da 

legitimidade, Estudo de Eventos e Retorno Anormal.  

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

According to ISE (Corporate Sustainability Index), applications denominated socially 

responsible investment considers that sustainable companies create long term value to 

shareholders because they are more prepared to face environmental, social and economic 

risks. This demand has been strengthening over time and today is extensively attended by 

many financial instruments in the local and international market. In this context, this study 

analyzed the inclusion of companies, from 2011 to 2013, to socially responsible company’s 

portfolio (Corporate Sustainability Index), evaluated a set of indicators of stock prices before 

and after the inclusion in the ISE, compared stock markets performance before and after the 

announcement of the inclusion. The objective, through the events study, was to evaluate if the 

investor had value aggregated to its equity by decision of the company’s managers to enter 

the ISE. Inside this context, it also evaluated if the market announcement that they are 

socially correct companies was able to imply this perception and if stockholders had above 

average return because of this event. The results observed in this paper (in average) show 

indication that the market positively evaluates the sustainability efforts and is willing to repay 

for that. However, this reality doesn’t hold for long. For 2013, a new fact that hadn’t 

occurred before can be observed: the indication of a turnaround in the markets perception 

regarding sustainability efforts by companies. This year, the abnormal returns (WEG 

companies) continued after the announcement of entering the index. This fact can indicate 

that the announcement could have been able to increase the stockholder wealth. 

 

KEY WORDS: Corporate Sustainability, Social Development, Legitimacy Theory , Events 

Study and Abnormal Returns. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1. SUSTENTABILIDADE E MERCADO DE AÇÕES 

 

A sociedade demonstra-se cada vez mais participativa e preocupada com o meio 

ambiente e vem buscando formas de fazer valer seu pensamento e sua vontade. A busca pelo 

equilíbrio de rentabilidade e desenvolvimento econômico sustentável é cada vez mais 

evidente no mercado de capitais brasileiro. Em busca dessa conciliação, a BM&FBovespa 

lançou o ISE (Índice de Sustentabilidade Empresarial), baseado em uma ideologia que a ONU 

(Organização das Nações Unidas) vem defendendo desde 2003. 

 Os mercados financeiros, cada vez mais atentos a essa preocupação, vêm 

intensificando suas ferramentas de disclosure, visando atender essa parcela da sociedade 

(investidores) preocupada com essa correlação (bons investimentos x boa sustentabilidade). 

Avaliando informações da BM&FBovespa, hoje esses índices e os investimentos socialmente 

responsáveis estão bastante consolidados no mundo afora, chegam a cerca de 20 trilhões de 

dólares em ativos sob sua gestão, aproximadamente um quinto do volume gerido no mundo. 

Analisando o contexto da teoria dos shareholders, vê-se que a mesma menciona que 

os gestores devem ter como prioridade o incremento do lucro das empresas, respeitando os 

direitos dos portadores de capital (sócios ou acionistas). Avaliando-se pela teoria dos 

shareholders, a única responsabilidade social da empresa é a geração de riquezas para seus 

acionistas, existindo assim uma correlação negativa entre responsabilidade social e 

desempenho financeiro.   

Em outro aspecto, com a mudança de paradigma, a teoria dos stakeholders vem se 

fortalecendo com a ênfase que a alocação de recursos da organização e a consideração dos 

impactos dessa alocação devem levar em conta todos os interessados dentro e fora do 

ambiente. No tempo, a sociedade e os acionistas têm encorajado as empresas a investirem em 

responsabilidade social. 

A ideia de lucros a qualquer preço deve ser desencorajada em um ambiente de 

sustentabilidade. Segundo Savitz e Webe (2006), a sustentabilidade não deve ser mais 

encarada como filantropia, já que a empresa deve obter retorno financeiro para os acionistas 

através de suas ações de sustentabilidade.   
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Esta dissertação estuda se as empresas chamadas socialmente corretas (pertencentes ao 

ISE) trazem melhor retorno para o investidor e se o mercado de capitais brasileiro é sensível à 

crescente movimentação das empresas em busca da adequação à sustentabilidade. 

Utilizou-se neste estudo a metodologia de estudo de evento para avaliar se existem 

retornos anormais quando a empresa entra no índice de sustentabilidade empresarial 

 

1.2. CONTEXTO DA CARTEIRA DO ÍNDICE DE SUSTENTABILIDADE 

EMPRESARIAL 

 

Segundo dados divulgados pela BM&FBovespa em 2012 o referido índice 

demonstrava que 100% das companhias possuíam compromisso com o desenvolvimento 

sustentável formalmente inserido em suas estratégias. Chegavam a 92% as empresas que 

mantinham programa de sensibilização e educação sobre o tema. Outras 92% aderiram formal 

e publicamente a compromissos voluntários amplamente legitimados, relacionados ao 

desenvolvimento sustentável, comprometendo todas as suas unidades, subsidiárias ou 

controladas. Tinha-se ainda 90% das empresas com Comitê de Sustentabilidade ou de 

Responsabilidade Empresarial formalmente estabelecido e outras 87% que possuíam diretoria 

que se reportava diretamente à alta direção da companhia (primeiro escalão) com atribuição 

de tratar questões relativas à sustentabilidade, dentre outros pontos. 

 Realizando um raio x na carteira de 2013 divulgada pela BM&FBovespa, tem-se 

algumas variações quanto ao apresentado no ano anterior, dentre elas tem-se que 100% das 

empresas publicam o compromisso com o desenvolvimento sustentável na área de livre 

acesso do website. Outros 97% mantêm programa de sensibilização e educação sobre o tema, 

ante 92 de 2012. Tem-se ainda para 2013 que 92% utilizam as diretrizes da GRI (Global 

Reporting Initiative) como referência para a elaboração do relatório e para outros 78% dos 

casos o relatório é parte integrante do principal relatório corporativo.  Já em 86% dos casos 

existe envolvimento direto dos administradores da companhia na definição do Relatório de 

Sustentabilidade. 

1.2.1 Critérios de Inclusão de Ações no Índice  

 Integrarão a carteira do ISE as ações que atenderem cumulativamente aos critérios a seguir: 

a) ser uma das 200 ações com maior índice de negociabilidade apurados nos doze meses 

anteriores ao início do processo de reavaliação;  
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b) ter sido negociada em pelo menos 50% dos pregões ocorridos nos doze meses anteriores ao 

início do processo de reavaliação;  

c) atender aos critérios de sustentabilidade referendados pelo Conselho do ISE. 

 

1.3. OUTROS INDICES LIGADOS A SUSTENTABILIDADE SOCIAL / 

EMPRESARIAL 

 

O ISE não é o único índice disponível no mercado que tem como prerrogativa a inclusão de 

empresas chamadas sustentáveis.   

Pode-se citar no Brasil: 

 Fundo Ethical – Banco Santander (não negociado no mercado de capitais); 

 Índice Carbono Eficiente - ICO2 

Em âmbito mundial, destaca-se: 

 Dow Jones Sustainability Index World 

 

1.3.1. Fundo Ethical – Banco Santander 

Segundo os responsáveis pelo índice, além da análise dos critérios de governança 

corporativa, responsabilidade social e ambiental, o administrador buscará compor a carteira 

dos Fundos Ethical com as ações que melhor representem potencial de valorização para os 

investidores. 

O índice tem como premissa, excluir automaticamente, empresas cujos segmentos de 

atuação sejam considerados negativos à sociedade como: fumo, álcool, armas, energia 

nuclear, pornografia e jogo. 

O referido índice utiliza-se de um questionário de avaliação das empresas com base 

em informações fornecidas pelas mesmas no Questionário de Avaliação, especificamente 

desenvolvido pela Santander Brasil Asset Management DTVM S.A. com o apoio do Instituto 

Ethos e do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa - IBGC. A análise do questionário 

permite ao gestor dos Fundos Ethical e ao analista de investimentos socialmente responsáveis 

enquadrarem as empresas em determinados graus de adoção de práticas relacionadas à 

governança corporativa, responsabilidades social e ambiental e, então, avaliá-las 

economicamente para a inclusão na composição da carteira dos Fundos.  

Além dessa metodologia, os Fundos Ethical contam com um conselho consultivo 

independente, que auxilia o administrador dos fundos com informações que envolvam as 
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empresas em assuntos cuja atenção seja responsabilidade social, ambiental e governança 

corporativa.  

 

1.3.2. Índice Carbono Eficiente - ICO2 

Segundo responsáveis pelo índice toda empresa, cuja ação pertence à carteira do IBrX-

50, será automaticamente elegível para compor a carteira do ICO2. No entanto, sua inclusão 

na carteira do Índice estará condicionada à adesão formal à iniciativa.  

Ao aderir formalmente à iniciativa, a empresa compromete-se a reportar dados do seu 

inventário anual de GEE de acordo com o nível de abrangência e prazo definidos pela 

BM&FBovespa.  

Deve-se ressaltar que companhias que estiverem sob regime de recuperação judicial, 

processo falimentar, situação especial ou, ainda, que estiverem sujeitas a prolongado período 

de suspensão de negociação, não integrarão o Índice. Caso essas companhias passem a não 

mais estar nestas situações excepcionais, seu histórico de negociação, para efeito do 

atendimento de todos os critérios de inclusão na carteira, começará a ser contado a partir da 

data em que a BM&FBovespa considerar que a companhia efetivamente tenha deixado sua 

situação excepcional. 

 

1.3.3. Dow Jones Sustainability Index World 

Segundo os responsáveis pelo índice o Dow Jones Sustainability Index World o índice 

foi lançado em 1999 como o primeiro indicador do desempenho financeiro das empresas 

líderes em sustentabilidade a nível global. As empresas que constam deste Índice, indexado à 

bolsa de Nova Iorque, são classificadas como as mais capazes de criar valor para os 

acionistas, no longo prazo, através de uma gestão dos riscos associados tanto a fatores 

econômicos, como ambientais e sociais. 

A importância dada pelos investidores a este índice é reflexo de uma preocupação 

crescente das empresas e grupos econômicos com um mundo sustentável. A seu desempenho 

financeiro está desta forma, intrinsecamente associada ao cumprimento de requisitos de 

sustentabilidade que atravessam todas as áreas da vida empresarial e que cruzam aspectos 

econômicos, sociais e ambientais. 

A Dow Jones & Company elabora três índices de sustentabilidade diferentes: 

http://pt.wikipedia.org/wiki/1999
http://pt.wikipedia.org/wiki/Empresas
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sustentabilidade
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- Dow Jones Sustainability World Index - Este índice reúne, para cada setor 

econômico, as empresas, consideradas a nível global, que se encontram nos primeiros 10% da 

tabela. 

- Dow Jones STOXX Sustainability Index and Dow Jones EURO STOXX Sustainability 

Index - Como indicador para os investimentos sustentáveis na Europa, o Dow Jones STOXX 

Sustainability Index (DJSI STOXX) reúne as empresas líder em termos de sustentabilidade 

dentro da zona euro. O grupo de empresas abrangidas por este índice inclui as que se 

encontram nos primeiros 20% da tabela. 

- Dow Jones Sustainability North America Index e Dow Jones Sustainability United 

States Index - O Dow Jones Sustainability North America Index (DJSI North America) reúne 

as empresas nos primeiros 20% da tabela, considerando as 600 maiores da América do Norte 

no Dow Jones World Index. O Dow Jones Sustainability United States Index (DJSI United 

States) é um subconjunto do DJSI North America, que considera apenas os Estados Unidos. 

 

1.4. PROBLEMA DE PESQUISA 

 

 As empresas chamadas socialmente corretas (empresas participantes do ISE) trazem 

melhor retorno financeiro para o investidor?  

Dentro desse contexto, avaliaram-se nas empresas entrantes do ano de 2011 a 2013, os 

itens abaixo: 

 Percepção do mercado quanto a sua política de sustentabilidade: as evidências 

apresentadas demonstrarão que o mercado é sensível à política de sustentabilidade 

aplicada pelas empresas?  

 A entrada no ISE será avaliada de forma positiva pelo mercado? 

 Retorno dos acionistas quanto à entrada no ISE: as evidências demonstrarão que o 

mercado reagiu, com retornos anormais, antes e depois do anúncio da entrada no 

ISE?  
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1.5. OBJETIVOS 

 

1.5.1. Geral 

 Este estudo busca avaliar se o mercado de capitais brasileiro é sensível à crescente 

movimentação das empresas em busca da adequação à sustentabilidade e se os 

acionistas maximizam sua riqueza por essa decisão. 

 

1.5.2. Específicos 

  Avaliar o caso das empresas entrantes no ISE divulgados em novembro de 2010, 

2011 e 2012. Com outras palavras, verificar se as ações valem mais por essa 

atitude da administração da empresa.   

  Avaliar se existem indícios de que o mercado julga positivamente os esforços de 

sustentabilidade e está disposto a pagar mais por isso. 

 

1.6. JUSTIFICATIVA 

 

De 2003 para cá, quando a ONU lançou o programa Princípios para o Investimento 

Responsável, o mundo conta com 871 signatários de 45 países desse programa. Os 

participantes têm cerca de 20 trilhões de dólares em ativos sob sua gestão, aproximadamente 

um quinto do volume gerido no mundo. 

Dentro dessa magnitude e importância, fica a pergunta se o investidor realmente se 

preocupa com os aspectos de sustentabilidade no momento de escolha de um investimento. 

Este estudo se justifica, pois busca demonstrar a percepção do investidor quanto aos 

programas de sustentabilidade praticados hoje.  

Alguns Estudos preliminares (dentro do estudo da sustentabilidade empresarial) 

merecem destaque. A saber: 

Tadim, Kassai, Cintra (2011) estudaram a correlação entre o ISE e a DVA 

(Demonstração do Valor Adicionado), eles comentam que pelo exposto pode-se inferir que a 

relação entre o ISE e a DVA como instrumentos de avaliação contínuos das práticas das 

organizações. Segundo Caparelli (2010), o mercado avalia positivamente as empresas 

entrantes no índice em comparação com empresas não pertencentes ao ISE. Ele realizou o 

estudo com base nas carteiras de 2005 e 2006, utilizando a metodologia de teste paramétrico e 

não paramétrico. Já Luz (2009 p. 1), que realizou um estudo nas carteiras de 2005 a 2008 no 
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Brasil e no índice equivalente nos Estados Unidos da América nos anos 2008 e 2009, 

comentam:  

Como implicação prática verifica-se que a participação das empresas 

sustentáveis em índices com as características do ISE é bem recebida pelo 

mercado financeiro, sobretudo, o norte-americano, onde, conforme os 

resultados observados, a valorização da ação foi maior.  
 

 Para Machado M., Machado A., e Corrar (2008 p.1), que realizaram um estudo nas 

carteiras de 2005 a 2007 usando a metodologia de testes paramétricos e não paramétricos nos 

principais índices da Bolsa de Valores versus o ISE, comentam que: 

 

O resultado apresentado não pode levar à conclusão de que investimentos 

socialmente responsáveis apresentam o mesmo retorno de investimentos que 

não adotam a mesma postura, mas que o retorno médio dos índices é 

semelhante, uma vez que um número relevante de empresas compõe 

simultaneamente mais de um índice. Devido ao fato de empresas comporem 

concomitantemente vários índices, é sugerido pesquisas futuras que tratem 

dessa questão considerando a participação de uma mesma empresa em 

diversos índices, bem com estudos utilizando metodologias diferentes que 

possam corroborar com os achados do presente. 

 

Para PASCUOTTE (2011), que realizou um estudo nas carteiras de 2005 a 2011 do 

ISE e que avaliou 62 empresas usando a metodologia de teste de evento, verificou-se a 

existência de retorno anormal significativo (tanto positivo quanto negativo). No entanto a 

referida autora ainda comenta que nos testes aleatórios após o evento não se observou o efeito 

desses retornos de forma duradoura. PASCUOTTE (2011 p.11) ainda comenta: 

 
Observa-se pelos resultados obtidos que pelo menos 45% da amostra testada 

apresenta algum retorno anormal após o anúncio do evento o que corrobora 

coma a teoria “Certification hypothesis”, estudada por SHELEIFER (1986), 

no qual o mercado vê de maneira positiva a inclusão do ativo de uma empresa 

em um determinado índice. 
 

 Para FOWLER e HOPE (2007 p.1) que realizaram um estudo em 2007 comentam que 

a maioria dos estudos sobre o desempenho dos veículos de investimento socialmente 

responsáveis têm-se centrado sobre o desempenho dos fundos de investimento sustentável ou 

socialmente responsável. Segundo eles: 

 

... uma série de estudos que examinaram o desempenho dos índices de 

investimento sustentável. Em ambos os casos, a maioria dos estudos 

concluíram que os retornos dos veículos de investimento socialmente 

responsáveis, quer tenham um desempenho inferior, ou não conseguiram 

superar, sempre índices do mercado. Embora o impacto dos índices 

sustentáveis até à data tem sido limitada, o lançamento recente dos índices de 
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sustentabilidade Dow Jones e FTSE sugere que mais atenção está sendo dada 

ao assunto pelos mercados financeiros, investidores e empresas. 

 

 LOPEZ, GARCIA e RODRIGUEZ (2007 p.1), que realizaram um estudo em 55 

empresas no período de 1998 a 2004 com o objetivo de analisar se o desempenho dos 

negócios é afetado pela adoção de práticas incluídas no termo de responsabilidade empresarial 

(SER) do Dow Jones Sustainability, comentam: 

 

Os efeitos da conformidade com os requisitos da Corporate Social 

Responsibility (CSR) foram determinadas com base em empresas incluídas no 

Dow Jones Sustainability Index (DJSI), e os indicadores contábeis específicas 

foram usados para medir o desempenho. Para os fins deste estudo, foram 

selecionados um grupo de empresas pertencentes ao DJSI e outro cotadas no 

Dow Jones Global de Índice (DJGI), mas não no DJSI. A amostra foi 

composta por dois grupos de 55 empresas, estudou para o período 1998-2004. 

Análise empírica permite concluir que existem diferenças de desempenho 

entre as empresas que fazem parte do DJSI e ao DJGI e que essas diferenças 

estão relacionadas às práticas de RSE. Nós achamos que um impacto negativo 

de curto prazo sobre o desempenho é verificado. 

 

 CONSOLANDI, JAISWAS-DALE, PONGGIANI, e VERCELLI, (2009 p.1) que 

realizam um estudo para analisar o desempenho do DJSSI no período 2001-2006 comparado 

ao do índice complementar substituto, que inclui apenas os componentes do DJ Stoxx 600 que 

não pertencem ao índice ético para avaliar mais corretamente o tamanho de possíveis 

desempenhos divergentes. Em segundo lugar realizaram um estudo de caso sobre os mesmos 

dados estabelecido para analisar se a avaliação do mercado de ações reage à inclusão 

(supressão) no DJSSI. Eles comentam que em ambos os casos, os resultados sugerem que a 

avaliação do desempenho de uma empresa é um critério importante para as atividades de 

alocação de ativos. Comentam ainda: 

A participação cada vez maior de investimentos socialmente responsáveis 

pode desempenhar um papel no fornecimento de incentivos para a melhoria 

contínua dos padrões de sustentabilidade na medida em que o seu desempenho 

não é sistematicamente inferior à dos outros fundos. Este artigo analisa se 

esses incentivos têm sido até agora detectado com especial referência para o 

Dow Jones Sustainability Index Stoxx (DJSSI) que incide sobre as empresas 

europeias com maior pontuação de RSE entre os incluídos no Dow Jones 

Stoxx 600 Index. 
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1.7.  METODOLOGIA 

 

A pesquisa empreendida é classificada como empírico-analítica. Segundo Martins 

(2002, p.34): 

... esta abordagem apresenta em comum a utilização de técnicas de coleta, 

tratamento e análise de dados marcadamente quantitativas. Suas propostas 

têm caráter técnico e forte preocupação com relação causal entre variáveis. 

A validação da prova científica é buscada através de testes dos instrumentos, 

graus de significância e sistematização das definições operacionais. 

 

A metodologia utilizada na avaliação dos preços das ações foi o estudo de evento no 

momento do anúncio da entrada das empresas no ISE, conforme tabela 1, que demonstra as 

empresas entrantes nos índices de 2011 a 2013. 

 

Tabela 1: Entrantes no Índice  

Fonte:  Elaborado pelo autor 

  

Segundo Camargos e Barbosa (2003 p.2): “Um estudo de evento utiliza um modelo de 

geração de retorno de ações, considerado padrão, denominado de retorno normal ou esperado, 

que é tido como o retorno que o título teria caso o evento não ocorresse”.  

 

1.8. ESTRUTURA DO TRABALHO 

 

No capítulo 2, demonstra-se a revisão teórica acerca do assunto discutido, tendo como 

destaque o entendimento de sustentabilidade e responsabilidade social (2.3), bem como a 

abordagem da Teoria da Legitimidade que busca justificar por que os gestores divulgam 

voluntariamente informação social e ambiental (2.4). Têm-se ainda, nesse capítulo, a 

evidenciação da Hipótese do Mercado Eficiente (2.5) e a abordagem de outras hipóteses (2.6) 

que buscam justificar os retornos anormais. Por fim, discute-se sobre o Estudo de Evento 

(2.7) e sua forma de operacionalização. No capítulo 3, tem-se a abordagem da Metodologia 

utilizada na pesquisa. Primeiramente, avaliam-se coleta, segmentação e análise dos dados. 
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Após esse procedimento, são abordados as formas e os cálculos dos retornos esperados das 

ações, conforme descritos nos modelos de precificações de ações. Por fim, são feitas algumas 

considerações sobre o escopo e limitação da pesquisa. 

No capítulo 4, são descritos e apresentados os resultados da pesquisa em confronto 

com os objetivos propostos inicialmente. Primeiramente, segmenta-se a amostra e a avaliação 

ano a ano. Após esse procedimento, parte-se para avaliação de forma acumulada e seu efeito. 

Têm-se, na sequência, as considerações finais em face aos resultados obtidos e as propostas 

de novas pesquisas.  
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1. DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E RESPONSABILIDADE SOCIAL 

CORPORATIVA 

 

A BM&FBovespa anunciou em 29/11/2012 a carteira do Índice de Sustentabilidade 

Empresarial 2013, que vigorará de 07/01/2013 a 03/01/2014. A nova carteira reúne 51 ações 

de 37 companhias. Elas representam 16 setores e somam R$1,07 trilhão em valor de mercado, 

o equivalente a 44,81% do total do valor das companhias com ações negociadas na 

BM&FBovespa.   

No quadro abaixo se pode avaliar as empresas que compõem o ISE em 2013. 

 
Quadro 1: Conheça a carteira 2013 

Fonte: BM&FBovespa 

 

2.2.  ALGUNS DADOS HISTÓRICOS 

 

As informações na próxima página demonstram a evolução dos rendimentos históricos 

dos índices ISE x Ibovespa de 2005 até 2012. 
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Figura 1: Dados Históricos do ISE 

Fonte: BM&FBovespa 

 

 

Figura 2: Dados Históricos do Ibovespa 

Fonte: BM&FBovespa 

 

 

Figura 3: Evolução histórica: ISE x Ibovespa 

Fonte: Elaborado pelo autor com base nas informações da BM&FBovespa 

 

Como se pode observar na figura 3 o ISE acompanha o índice Ibovespa na linha do 

tempo, com retornos orientados na mesma trajetória. Ou seja, quando o Ibovespa tem 

tendência de baixa o ISE acompanha esse caminho. Boa parte dessa paridade se dá pelas 

ações em comum existentes entre os dois índices. 
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2.3. SUSTENTABILIDADE E RESPONSABILIDADE SOCIAL 

 

Avaliando o estudo de Moskowitz (1972, apud Valcemiro (2009)), constata-se que foi 

o primeiro autor a buscar a validação da ideia de que existe uma relação positiva entre 

desempenho financeiro e o desempenho social. Ele realizou um estudo de 14 empresas, que 

na sua visão eram socialmente responsáveis e sustentáveis e o seu relacionamento e retorno 

dos ativos comparado ao índice Dow Jones Industrial (DJI). 

Segundo Pascuotte (2012 p.3), tem-se: 

 

A demanda por organizações que possuam práticas sustentáveis e de 

responsabilidade social tem aumentado nos últimos anos. As organizações, 

de um modo geral, têm sido pressionadas a adotar práticas sustentáveis. A 

relação entre a adoção de uma postura ecologicamente correta deveria 

refletir em um melhor desempenho financeiro, pois quanto maior a 

responsabilidade da empresa melhor seriam seus resultados, demonstrando 

uma administração eficiente. A existência de uma relação entre investimento 

socialmente responsável e retorno anormal poderia tentar indicar como os 

investidores veem ações socialmente sustentáveis e o quanto elas contribuem 

para a valorização do ativo da organização. 
 

 

As aplicações, denominadas investimentos socialmente responsáveis (pertencentes a 

carteira do ISE) , consideram que empresas sustentáveis geram valor para o acionista no longo 

prazo, pois, segundo os gestores, as empresas estão mais preparadas para enfrentar riscos 

econômicos, sociais e ambientais. Segundo eles, a demanda vem se fortalecendo ao longo do 

tempo e hoje é amplamente atendida por vários instrumentos financeiros no mercado 

internacional (BM&FBovespa, 2011).  

Seguindo a definição da instituição WWF (World Wildlife Fund) para 

desenvolvimento sustentável, tem-se:  

 

A definição mais aceita para desenvolvimento sustentável é o 

desenvolvimento capaz de suprir as necessidades da geração atual, sem 

comprometer a capacidade de atender as necessidades das futuras gerações. 

É o desenvolvimento que não esgota os recursos para o futuro.  
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Figura 4: Desenvolvimento sustentável 

Fonte: WWF 

 

Quando se fala de Responsabilidade Social Corporativa, tem-se que ter em mente que 

a conceituação de uma empresa socialmente responsável precisa tratar da ética empresarial. 

Como se observa na figura 4, o tripé formado por Economia, Sociedade e Ambiente 

interagem entre si. Dessa interação precisa resultar um conjunto de fatores que entre si 

promovam um tripé mais justo. Sendo uma economia mais justa e estável quanto ao ambiente 

e mais viável e estável para a sociedade. Já a sociedade precisa ser viável e estável 

economicamente, bem como realizar uma extração suportável do ambiente de modo a não 

esgotar os recursos das gerações futuras.  Uma empresa socialmente responsável atua em três 

vetores éticos: adoção dos valores éticos, desenvolvimento dos valores éticos e difusão dos 

valores éticos (Garcia e Ceballos). 

Ainda no entendimento de Garcia e Ceballos (2005 p. 875) tem-se: 

 
A empresa socialmente responsável deve disseminar novos valores que 

restaurem a solidariedade social, o compromisso social e o compromisso 

com a equidade, a dignidade, a liberdade, a democracia e a melhoria da 

qualidade de vida de todos que vivem na sociedade. As ações sociais das 

empresas podem contribuir para a solução do problema da pobreza em nosso 

país alterando o seu padrão de atuação social, de uma dimensão 

‘assistencialista’ para uma dimensão social ‘desenvolvimentalista’. As 

empresas devem se responsabilizar pelas consequências de seus erros e 

excessos no passado. Os negócios devem assumir um papel criativo ao 

alimentar a próxima fase da evolução que está se instalando ao redor do 

planeta com um mínimo de ruptura social e miséria humana.  

 

Nesse contexto, as empresas devem perceber e entender seu papel no meio em que 

estão inseridas e com isso elas poderão identificar claramente o quebra-cabeça que está a sua 

volta. 
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2.4. TEORIA DA LEGITIMIDADE 

 

A teoria da legitimidade sustenta que as empresas buscam mecanismos para se 

legitimar perante a sociedade. Essa abordagem tem sido utilizada para os entendimentos de 

questões de pesquisa relativas ao DAS (Desenvolvimento Sustentável e Ambiental), 

(Campbell, D.; Moore; Shrives, 2006; Deegan, 2002). 

Segundo Ciofi (2010 p. 30), o enquadramento teórico do DAS é utilizado na área de 

contabilidade social e ambiental e com isso é utilizado para justificar por que os gestores 

divulgam voluntariamente informação social e ambiental. 

Londblom (1994, p.2) apud Deeegan (2002) advoga que existe legitimidade quando 

“uma condição ou status que ocorre quando um sistema de valor de uma entidade é 

congruente com o sistema de valor de grande parte da sociedade que a entidade faz parte”.  

Aerts e Cormier (2009 p.1) investigaram a relação da divulgação ambiental das 

empresas por meio dos relatórios anuais publicados e a legitimidade ambiental. Os autores 

concluem que os referidos instrumentos são utilizados para gerenciar a percepção da 

legitimidade ambiental dos principais usuários das informações, fazendo-os compreender que 

os comportamentos das empresas são os adequados ou desejados ou, ainda, visando reagir a 

pressões relativas a adaptações do processo operacional. Ademais, os autores afirmam que a 

legitimidade ambiental é afetada significativa e positivamente pela extensão e qualidade da 

informação divulgada nos relatórios ambientais. 

Cho e Patten (2007) fizeram um estudo para investigar o disclosure de itens 

monetários e não monetários de natureza ambiental, relatando que firmas com baixo 

desempenho aumentavam seu grau de evidenciação no intuito de manter a legitimidade na 

sociedade. Os autores defendem ainda que a teoria da legitimidade sugere que as empresa 

utilizam certas informações, como socioambientais, para direcionar a percepção dos 

stakeholders sobre a empresa, de forma a obter aval para sua continuidade, a partir do 

convencimento de que estão agindo da forma mais adequada possível. 

 

2.5. HIPÓTESE DO MERCADO EFICIENTE 

 

Um dos principais objetivos do mercado financeiro é possibilitar a transferência de 

recursos entre os tomadores e os poupadores na economia, permitindo que os recursos possam 

ser alocados eficientemente de agentes com escassas oportunidades de investimento e 
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abundância de recursos para agentes com grande quantidade de oportunidades de 

investimento e escassez de recurso (Lucchesi, 2005 p.16).  

Conforme Copeland et al  (2005), ao proporcionar a alocação eficiente dos recursos na 

economia de modo a beneficiar a sociedade, o mercado é considerado alocacionalmente 

eficiente. Complementando, se os intermediários financeiros, ao prestarem seus serviços, 

fizerem-no a um custo mínimo que permita a aferição de um retorno justo pelos serviços 

prestados, o mercado também será considerado operacionalmente eficiente. Além da 

eficiência alocacional e operacional, a hipótese do mercado eficiente tem como principal 

objeto de análise a eficiência informacional, ou seja, o impacto de determinadas informações 

relevantes nos preços dos ativos. 

A eficiência informacional do mercado pode ser explicada por meio do conceito de 

mercado no qual os preços forneçam sinais precisos para a alocação de recursos, ou seja, um 

mercado cujas empresas possam tomar decisões de produção e investimento e os investidores 

possam escolher entre os títulos que representem a propriedade de tais empresas sob o 

pressuposto de que os preços de títulos, em qualquer tempo, reflitam plenamente todas as 

informações disponíveis. Fama (1970); Lucchesi (2005). Segundo Van Home (1995, p. 51), 

 

... o mercado financeiro eficiente existe quando os preços dos ativos refletem 

o consenso geral sobre todas as informações disponíveis acerca da economia, 

dos mercados financeiros e da empresa específica envolvida, ajustando 

rapidamente essas informações nos preços das ações. 
 

Formulando a hipótese do mercado eficiente, Fama (1970) postulou as seguintes 

restrições: não há custos de transação na negociação de títulos; toda informação disponível 

pode ser obtida sem custo para todos os participantes do mercado e todos concordam com as 

implicações das informações correntes sobre os preços correntes, bem como sobre a 

distribuição dos preços futuros de cada título. 

Ainda baseando-se em tais restrições, Fama (1970) dividiu a eficiência informacional 

do mercado em três categorias: forma fraca, forma semiforte e forma forte. 

Em 1991 Fama voltou ao estudo da Hipótese do Mercado Eficiente e renomeou as três 

formas de eficiência. Sendo: Forma fraca de eficiência, renomeada para testes mais 

abrangentes, a forma semiforte de eficiência, sendo renomeada como estudo de evento e já a 

forma forte de eficiência, sendo renomeada para teste de informações privadas. 

Discorrendo sobre elas: 
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a) Forma fraca de eficiência (weak form efficiency) - Testes mais abrangentes 

Pode-se considerar um mercado de capitais eficiente em termos fracos quando ele incorpora 

integralmente a informação contida em preços passados. Resumindo, pode se admitir que não 

é possível obter retornos anormais com base em retornos passados. Posteriormente, Fama 

(1991) incorporou aos testes de previsão de retornos, além dos retornos históricos, o uso de 

variáveis como a taxa de retorno em dividendos, o índice lucro/preço e variáveis de estrutura 

a termo. 

Para Lucchesi (2005), o uso de dados históricos com o objetivo de identificar ações 

que possam ter desempenho superior à média sempre norteou as ações tanto dos 

administradores financeiros quanto dos acadêmicos. Segundo Ross et al . (2002, p. 279-280), 

existe um volume enorme de informações históricas disponíveis sobre as empresas:  

 

Para uma dada ação, pode-se descobrir não só o que ocorreu no passado com 

seu preço e seus dividendos, mas também quais têm sido os lucros da 

empresa, quanto deve a terceiros, quanto paga de impostos, em que ramo 

atua, que participação de mercado tem cada um de seus produtos, qual é seu 

desempenho em cada ramo, que novos investimentos planeja, qual é sua 

sensibilidade ao comportamento da economia, e assim por diante. 

 

b) Forma semiforte de eficiência (semi-strong form efficiency) – Estudo de 

Evento 

Na forma semiforte de eficiência de mercado, assume-se que os preços devem refletir 

instantaneamente toda informação publicamente disponível. Admitindo-se assim que não se 

podem obter retornos anormais com base em informações tornadas públicas. Segundo Ross et 

al . (2002), um mercado é eficiente, em termos de informação, quando os preços contêm a 

informação, ou seja, quando os preços absorvem instantaneamente o conteúdo de novas 

informações, impossibilitando a obtenção de retornos extraordinários ou anormais mediante o 

uso de tais informações. Segundo Lucchesi (2005), sem saber nada de especial a respeito de 

uma ação, um investidor num mercado eficiente espera obter um retorno exigido de equilíbrio 

em qualquer investimento e uma empresa espera pagar um custo de capital justo. 

Na figura 5 abaixo se observa a reação do mercado a uma nova informação, quando o 

mercado é eficiente e quando o mercado mostra sinais de ineficiência. 
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Figura 5: Reação de preços de ações a novas informações em mercados eficientes e ineficientes 

Fonte: Ross et al   (2002, p.281)  

 

c) Forma forte de eficiência (strong form efficiency) - Teste de informações 

privadas 

Um mercado é eficiente no sentido forte quando os preços refletem toda informação, 

publicamente disponível ou não. Para Fama (1970), essa forma de eficiência admite que 

mesmo os agentes que possuem informações privilegiadas (insider traders) não teriam 

condições de obter retornos anormais com o uso delas. Fama (1991 p. 1577) reconhece a 

fragilidade da hipótese da eficiência de mercado em termos fortes, o referido autor afirma:  

 

os resultados dos testes para informação privada continuam corroborando as 

evidências anteriores acerca da hipótese de que os indivíduos internos nas 

organizações possuem informações privadas que não estão refletidas nos 

preços.  

 

Ross et al  (2002) observam  que até dentre os partidários mais assíduos da hipótese do 

mercado eficiente não se surpreenderiam ao descobrirem que os mercados são ineficientes na 

forma forte, pois é difícil de acreditar que o mercado seja tão eficiente a ponto de que alguém 

com informação privilegiada não seja beneficiado com a mesma. 

Para Fama (1991), a eficiência de mercado não é por si só testável. Ela deveria ser 

testada em conjunto com algum outro modelo de equilíbrio, um modelo de precificação de 

ativos. Essa precificação de ativos constitui uma importante implicação para os testes de 

eficiência de mercado. Fama (1991) ainda comenta que ao se encontrar evidências anômalas 

no comportamento dos retornos dos ativos, não se consegue distinguir facilmente se esse 

comportamento anômalo foi o resultado da ineficiência do mercado ou produto de um modelo 

inadequado de precificação.  
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Lucchesi (2005) comenta que mesmo com importância significativa no meio 

acadêmico e situando-se entre as principais bases da teoria de finanças, a hipótese do mercado 

eficiente é alvo de críticas. Para Fama (1991), um mercado sem atrito, onde todas as 

informações encontram-se livremente disponíveis e onde os investidores concordam com as 

implicações de tais informações, na prática não seria o mercado que se apresenta. Assim a 

versão extrema da hipótese de mercado eficiente é certamente falsa. Fama (1970 p. 388) 

afirma: 

... custos de transação, informações que não estão livremente disponíveis 

para todos os investidores e discordância entre investidores acerca das 

implicações das informações não são necessariamente fontes de ineficiência 

do mercado; são fontes potenciais. Tais fontes potenciais existem em alguma 

extensão no mercado do mundo real. Medir tais efeitos no processo de 

formação de preços é, obviamente, o maior objetivo dos trabalhos empíricos 

nessa área. 

 

Mesmo com argumentações contrárias, Fama (1991) assevera que a hipótese do 

mercado eficiente trouxe relevantes contribuições para o entendimento do mercado e para a 

Teoria Financeira.  

 

2.6. OUTRAS HIPÓTESES 

 

Ao se avaliar as hipóteses que buscam justificar ou explicar os retornos anormais das 

ações tem-se em PASCUOTTE (2011 p.5-6): 

 
No entanto alguns autores têm observados indícios de retornos anormais 

(ganho superior/inferior ao retorno esperado pelo ativo) significativos 

próximos e posteriores a divulgação destes eventos (efeito índice), no qual 

podem ser explicados pelas seguintes hipóteses:  

A. Downward sloping demand curve hypothesis (curva de demanda 

negativamente inclinada): esta hipótese prevê que as mudanças de preços 

são permanentes, uma vez que a curva da demanda no longo prazo se inclina 

para baixo. Esta hipótese pode ser observada no preço das ações que são 

adicionadas ao S&P 500 Index (Shleifer 1986).  

B. Price pressure hypothesis (hipótese de pressão dos preços): esta hipótese 

é discutida pelos autores Schleifer (1986), Harris & Gurel (1986) e Pruitt & 

Wei (1989) onde o preço dos ativos é afetado pela demanda. Por exemplo, 

ações incluídas em um determinado índice possuem um aumento temporário 

de preços durante a sua efetivação e consequentemente maior demanda.   

C. Information hypothesis (hipótese de informação): anúncios de empresas, 

dados pela inclusão do ativo em um índice financeiro, contribui para a 

melhora de desempenho corporativo.  
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D. Certification hypothesis (hipótese de certificação): a inclusão de um ativo 

em um determinado índice (como, por exemplo, S&P 500, ISE, DSJI) acarreta 

um retorno anormal, uma vez que os investidores vêem esta inclusão como um 

“selo de qualidade”. Para SHELEIFER isso pode ser observado na inclusão de 

ativos no S&P 500 Index, onde os investidores consideram esta inclusão 

positiva uma vez que a S&P possui expertise diferenciada para a análise 

financeira dos ativos.  

E. Attention hypothesis (hipótese de atenção): notícias que não possuem 

caráter econômico podem atrair a atenção do investidor. Esta hipótese, de 

acordo com Polochek e Krehbiel (1994) pode ser observada no retorno 

anormal das ações do Dow Jones Industrial Index  

F. Liquidity hypothesis (hipótese de liquidez): prevê um aumento no preço 

do ativo após a inclusão do ativo em um determinado índice, uma vez que um 

aumento de liquidez do ativo implica em um menor custo de capital, tendo por 

consequência o aumento do preço (Amihud, 1986 e Mendelson 1986) 

 

Ainda ao avaliar outras hipóteses, tem-se um estudo realizado por Halfeld e Torres (2001 p. 

69) onde comentam que a volatilidade do preço dos papéis no mercado é muito maior que a 

variação real do valor desses papéis o que se chama de Reação Exagerada. Comentam ainda 

que:  

Essa Constatação de que o mercado reage exageradamente e que, 

consequentemente, o preço de mercado não reflete exatamente a realidade fere 

a Hipótese do Mercado Eficiente. 

 

No estudo de Mussa et al (2008, pg. 9) onde avaliaram o Otimismo e Pessimismo Exagerados  

tem-se: 

Tanto o otimismo quanto o pessimismo exagerados decorrem da dificuldade 

que os investidores têm de compreender o conceito de retorno à média, 

segundo o qual o preço de todos os ativos tende a convergir a um valor médio 

(Halfeld e Torres, 2011). O preço dos ativos não sobe ou cai indefinidamente, 

tendendo a variar em torno de uma média. Os investidores, ignorando esse 

retorno à média, acabam comprando papéis que parecem saudáveis após um 

período de bom desempenho, mas que estão prestes a voltar à média, 

apresentando baixos retornos. Esse comportamento vai contra o princípio 

financeiro de “comprar na baixa e vender na alta”.  

Os investidores possuem não só otimismo exagerado, mas também o oposto, 

ou pessimismo exagerado. Um resultado positivo após uma série de maus 

resultados é visto com indiferença e não como um sinal de retorno à média. 
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2.7.  ESTUDO DE EVENTOS  

 

2. 7.1. Evolução da metodologia 

 

Mackinlay (1997), analisando a evolução da metodologia, verificou que os Estudos de 

Evento têm origem nas primeiras décadas do século passado. O primeiro que se tem notícia 

foi realizado por Dolley (1933). Ele examinou os efeitos nos preços em dias próximos aos 

anúncios de 95 desdobramentos de ações ocorridos entre 1921 e 1931.  

A sofisticação da metodologia aumentou muito nos 30 anos seguintes até o final dos 

anos 60. Destacaram-se, nesse período, os estudos de Myers e Bakay (1948), Barker (1956, 

1957 e 1958) e Ashley (1962), principalmente na separação de diferentes eventos e na 

remoção dos efeitos gerais nos preços. 

No final dos anos 60, dois importantes estudos proporcionaram uma maior 

consistência estatística à metodologia: Ball e Brown (1968) analisaram a resposta do mercado 

à divulgação de Demonstrações Contábeis pela variação dos preços de suas ações, 

identificando uma resposta antecipada do mercado à divulgação desses relatórios; e Fama et 

al . (1969), que examinaram processo pelo qual os preços de ações ordinárias se ajustaram às 

novas informações implícitas em um desdobramento de ações, concluindo que o mercado 

acionário era eficiente no sentido de que os preços das ações se ajustaram rapidamente às 

novas informações.   

Já nos anos 80, Brown e Warner (1980 e 1985) publicaram importantes artigos que 

trataram da importância prática de complicações decorrentes do ajustamento dos dados às 

hipóteses que violavam os pressupostos estatísticos. O primeiro estudo (1980) contemplou 

questões envolvendo o uso de dados amostrais em um intervalo mensal, Já o segundo (1985), 

apresentou questões para dados diários. Segundo eles, pesquisas com dados diários em 

Estudos de Evento envolvem alguns problemas potenciais, como: não normalidade dos 

retornos diários; negociações não sincronizadas e modelo de estimação de parâmetros de 

mercado; estimação da variância; conhecimento das propriedades de séries temporais e de 

dados do tipo cross-section.  

 

2. 7.2.  Operacionalização 

 

Um Estudo de Evento utiliza um modelo de geração de retorno de ações, considerado 

padrão, denominado de retorno normal ou esperado, que é tido como o retorno que o título 
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teria caso o evento não ocorresse. Após isso, identificando um comportamento anormal nos 

períodos próximos a um evento específico analisado, calcula-se a diferença entre o retorno 

esperado fornecido pelo modelo e o retorno observado no período analisado.  

Isto é, focaliza-se a determinação de retornos anormais de títulos nos dias próximos ou 

na data do anúncio de um evento. Esse retorno anormal é considerado um desvio dos retornos 

dos títulos ex ante não condicionados ao evento (Kloeckner 1995). O fato de a variância dos 

retornos aumentar quando próxima à data de divulgação do evento, indica que esse contém 

informações relevantes.   

Os procedimentos de um estudo de evento são descritos por Campbell, Lo e 

Mackinlay (1997) conforme a figura abaixo:  

 

 

Figura 6: Etapas para o desenvolvimento de um Estudo de Evento 

Fonte: Campbell, Lo e Mackinlay 

 

2.7.3. Definição do Evento  

 

Nesse momento, define-se o evento de interesse a ser avaliado, identifica-se sua data 

de ocorrência (data zero) e o período durante o qual os preços dos títulos das entidades 

envolvidas nesse evento serão examinados (janela de evento). A definição dessa janela 

(quantos dias antes e quantos dias depois do evento) envolve certo grau de subjetividade e 

arbitrariedade por parte do pesquisador, depende do evento estudado e dos objetivos que se 

almejam com o uso da metodologia. Essa janela deve englobar períodos considerados 

relevantes para a verificação de anormalidades no comportamento dos preços; não deve ser 

muito extensa, pois haveria o risco de se englobarem outros eventos, enviesando-se os 

resultados, e nem muito pequena, pois arriscaria não se conseguir captar a anormalidade nos 

preços. A análise do período anterior à data zero visa à identificação dos indícios do uso de 

informações privilegiadas (inside information), enquanto a do período posterior visa a 

fornecer evidências da velocidade e precisão do ajuste dos preços à nova informação liberada 

ao mercado. 
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2.7.4. Critérios de seleção  

 

Para a inclusão de uma dada firma na amostra e sua caracterização, definem-se base de 

dados utilizada, seleção do setor econômico, empresas afetadas pelo evento em estudo.  

 

2.8. RETORNOS NORMAIS E ANORMAIS  

Avalia-se o impacto do evento por meio de uma medida do retorno anormal. O retorno 

normal é definido como o retorno esperado sem a condição de que o evento ocorra, enquanto 

o retorno anormal é definido como o retorno observado ex post de um título menos o retorno 

normal da firma na janela de evento. Dessa forma, o retorno anormal de um título para uma 

dada firma i e uma data de evento t é dado pela fórmula: 

   
    

     
                                (1) 

onde: 

   
  é um vetor de retornos anormais da ação i correspondentes ao período da janela do evento; 

  
  é um vetor de retornos da ação i correspondentes ao período da janela do evento; 

  
  é uma matriz com um  vetor de constantes (1) na primeira coluna e um vetor de retornos 

do índice Ibovespa na segunda coluna, correspondentes ao período da janela do evento; 

               é um vetor de parâmetros. 

Segundo Soares R., Rostagno e Soares K. (2002), têm-se duas formas de cálculo dos 

retornos normais: a Tradicional, que pressupõe um regime de capitalização discreta, e a 

Logarítmica, que pressupõe um regime de capitalização contínua. Para os autores, a utilização 

da capitalização contínua ou da discreta dependerá da visão do pesquisador sobre a dinâmica 

informacional do mercado e a reação das ações às informações.  

Por exemplo: 

 

2.8.1. Tradicional (Capitalização Discreta)   

 

Pt = Pt-1 (1+r)                          (2) 

De forma direta, o retorno poderia ser obtido por:  

   
  

    
                                       (3) 

sendo:  r  a taxa de retorno, o preço da ação no período t e o preço da ação no período t - 1, 

respectivamente 
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2.8.2. Logarítmica (Capitalização Contínua)  

 

Por essa forma de capitalização, o preço de um título é dado por:  

Pt = Pt -1 e
r
                             (4) 

onde: 

t = 1, por se utilizar apenas um período, sendo:  r, P1 e P t-1   a taxa de retorno, o preço da 

ação no período  t e o preço da ação no período t – 1, respectivamente. 

 

Por meio de ajustes algébricos, a equação acima pode ser reescrita da seguinte forma:  

     
  
    

                        

                          (4’) 

Em termos estatísticos, segundo Soares R., Rostagno e Soares K. (2002), na forma 

Tradicional de cálculo do retorno (equação 4’), a distribuição dos retornos das ações, 

calculada com o pressuposto de ser de capitalização discreta, é assimétrica à direita, conforme 

mostrado na figura abaixo: 

 

Figura 7: Distribuição de Frequência dos Retornos pela Fórmula Tradicional 

Fonte: Soares R., Rostagno e Soares K. (2002). 

 

Na forma Logarítmica, a curva relativa à distribuição de frequência dos retornos, 

pressupondo-se ser de capitalização contínua, seria simétrica em relação à zero, como se pode 

visualizar na próxima figura. Essa figura tende a aproximar a distribuição de frequências dos 

retornos calculados por meio do logaritmo natural da curva normal.   
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Figura 8: Distribuição de Frequência dos Retornos pela Fórmula Logarítmica 

Fonte: Soares R., Rostagno e Soares K. (2002). 

 

Soares R., Rostagno e Soares K. (2002) assinalam que a forma de cálculo dos retornos 

mais adequada é a Logarítmica, pois essa apresenta uma distribuição de retornos mais 

próxima à distribuição normal, a qual constitui um dos pressupostos de testes estatísticos 

paramétricos. 

 

2.9. PROCEDIMENTO DE ESTIMAÇÃO  

 

Tem-se em Camargos e Barbosa (2003 p.5): 

 

Define-se a janela de estimação a ser utilizada para cálculo dos parâmetros 

do modelo de determinação de retornos normais escolhido. Normalmente, 

utiliza-se um período anterior ao da janela de evento, que é definido de 

forma subjetiva e arbitrária pelo pesquisador, devendo ser extenso o bastante 

para que possíveis discrepâncias nos preços possam ser diluídas sem 

provocar grandes alterações em sua distribuição de frequência. O que deve 

ser observado na definição desta janela é que ela não deve incluir, isto é, 

sobrepor-se à janela do evento, a fim de não influenciar os parâmetros do 

modelo de determinação de retornos normais.   

 

Segundo Brown e Warner (1980), as conclusões e os resultados podem ser sensíveis à 

inclusão (ou exclusão) do período próximo ao evento. Encontrando-se elevados níveis de 

retornos anormais, a inclusão de observações de dias próximos (anteriores e posteriores) ao 

evento tende a dar mais peso a aparentes discrepâncias, aumentando assim a variância da 

mensuração dos retornos específicos de títulos e reduzindo o poder dos testes. Ainda, se 

existem retornos anormais no período do evento, é difícil inferir retornos normais, 

particularmente se o período de retornos anormais for extenso e incluir uma quantidade de 

dados significativa em relação ao total analisado.  
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Na figura abaixo, tem-se o formato da metodologia:  

 

 

Figura 9: Linha de Tempo de um Estudo de Evento 

Fonte: Adaptada de Campbell, Lo e Mackinlay, (1997, p. 157) 

 

na qual:  

t = 0 é a data do evento; 

t = T0 + 1 até t = T1 é a janela de estimação e L1 = T1 – T0, a sua extensão; 

t = T1 + 1 até t = T2 é a janela de evento e L2 = T2 – T1, a sua extensão; 

t = T2 + 1 até t = T3 é a janela de comparação e L3 = T3 – T2, a sua extensão. 

 

2.10. PROCEDIMENTO DE TESTE  

 

Desenha-se a estrutura de teste para que os retornos anormais possam ser calculados. 

Definem-se a hipótese nula e as técnicas para agregação dos retornos anormais das firmas 

individualmente.  

Segundo Camargos e Barbosa (2003 p.6): 

 
Em razão da dificuldade de determinar a data exata em que o mercado 

recebeu a informação do evento em estudo e como a reação do mercado 

pode difundir-se nos dias subsequentes a esse, acumulam-se os retornos 

anormais nesses dias para avaliar a reação dos preços no mercado ao longo 

da janela de evento. Essa acumulação pode ser feita em duas dimensões: no 

tempo e nos títulos.  
 

 

 

2.10.1. Acumulação dos Retornos Anormais no tempo para títulos individuais 

afetados por um Evento Específico 

 

 De forma geral, é utilizada a técnica do Retorno Anormal Acumulado, ou CAR 

(Cumulative Abnormal Return), que pode ser expressa pela seguinte fórmula: 
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                                                 (5) 

onde:   

    
                é o retorno anormal médio acumulado em      . 

     é o retorno anormal médio i na data t; 

 

O retorno anormal acumulado de t1 a t2 está no intervalo: 

        T1 < t1≤ t2 ≤ T2  

          

Assintoticamente (pois L1 aumenta), a variância de CAR pode ser descrita por:  

   
                       

     

                           (6) 

Com base na equação acima, sob H0, o retorno anormal acumulado apresenta a 

seguinte distribuição: 

                   
             

                           (7) 

Pode-se construir um teste para H0 para um título i, com base na equação acima, 

usando-se o retorno anormal acumulado padronizado (SCAR), dado por:  

             
            

   
         

   

                           (8) 

onde:  

             é o retorno anormal acumulado padronizado para         

e o     
          é calculado pela fórmula vetorial: 

    
    

 

    
       

                      (9) 

Sob H0, a distribuição de              é t de Student, com L1 – 2 graus de liberdade. 

Através das propriedades da distribuição t de Student, a expectativa de              é 0 e a 

variância é  
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Destarte, para janelas de estimação grandes (ex: L1> 30), a distribuição de 

             será aproximada da distribuição normal padrão.  

 

2.10.2. Acumulação dos Retornos Anormais nos títulos e no tempo para títulos 

individuais afetados por um evento específico 

 

Um Estudo de Evento tem como objetivo analisar o impacto de eventos econômico-

financeiros nos preços dos títulos no mercado de capitais, para tanto, deve-se examinar um 

conjunto de vários títulos de diferentes empresas, ao invés de avaliar casos isolados. Para isso, 

devem-se obter as médias de retornos anormais para um determinado intervalo de tempo das 

diferentes empresas. 

Parte-se da premissa de que não existe qualquer correlação entre os retornos anormais 

de diferentes títulos, o que será o caso quando não existir clustering, isto é, qualquer 

sobreposição na janela de evento dos títulos da amostra Camargos e Barbosa (2003) Na 

ausência de qualquer sobreposição e mantendo-se os pressupostos da distribuição de 

frequência, os retornos anormais e os retornos anormais acumulados serão independentes nos 

títulos (Campbell, Lo e Mackinlay, 1997).    

Dada uma amostra de N eventos, definindo-se    
      como a média amostral dos 

retornos anormais a partir da equação de um modelo de geração de retornos normais, pode-se 

obter uma amostra de retornos anormais para um período t(t1,t2), como segue: 

   
      

 

 
     

 

   

 

                         (10) 

onde:  

   
      é o retorno anormal médio dos N eventos na data t; 

     é o retorno anormal do evento i na data t. 

 

com variância:  

        
       

 

  
     

  

 

   

 

                         (11) 

onde: 

        
       é a variância do retorno anormal médio dos N eventos da data t; 
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De forma equivalente, para a acumulação de títulos individuais, pode-se obter o 

retorno médio acumulado de uma amostra [    
               ] com N eventos:  

    
                 

 

 
            

 

   

 

                         (12) 

onde: 

    
                é o retorno anormal médio acumulado em      . 

 

com variância:   

        
                           

 

  
   

         
 
                                           (13)  

onde: 

        
                 é a variação do retorno anormal médio acumulado em       

 

Observando-se o pressuposto de que a janela de evento de N títulos não se sobrepõe ao 

conjunto dos termos de covariância para zero, inferências sobre os retornos anormais 

acumulados podem ser obtidas usando-se: 

    
                       

           

                         (14) 

com a expectativa de que retornos anormais sob H0 serão zero. Em termos práticos, para 

grandes amostras de eventos, sendo           desconhecida, pode-se usar           

 
 

 
     

           como um estimador aproximado e proceder aos testes de H0 utilizando-se:  

 

    
    
               

             
         

                         (15) 

Campbell, Lo e Mackinlay (1997) assinalam um segundo método de acumulação que 

dá peso igual para os      
          s, com      

                  sendo a média de N títulos a partir do 

tempo de evento t1 até t2. Tem-se, assim, 

     
                   

 

 
       

                 
 

   
 

                         (16) 
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Assumindo-se que a janela de evento de N títulos não se sobrepõe no tempo sob H0, 

     
                  será normalmente distribuída em grandes amostras com média zero e variância 

 
     

       
 . 

 

Destarte, H0 pode ser testada como segue:  

      
       

     
       
                         

                         (17) 

Segundo Campbell, Lo e Mackinlay (1997), quando se realiza um Estudo de Evento, 

se deve escolher entre J1 e J2 das equações 15 e 17, respectivamente, para os testes 

estatísticos.  

 

Para Camargos e Barbosa (2003 p. 7): 

 

A escolha da estatística mais robusta dependerá da hipótese alternativa (H1), 

sendo J2 mais indicada para amostras com os verdadeiros retornos anormais 

constantes no tempo, e J1 mais recomendada para amostras que apresentem 

grandes retornos anormais reais para títulos com variâncias elevadas. Na 

maioria das pesquisas, os resultados provavelmente não serão sensíveis à 

escolha de J1 versus J2 porque a variância dos retornos anormais acumulados 

é de magnitude similar nos títulos. 

 

2.11. RESULTADOS EMPÍRICOS  

 

Os resultados devem ser apresentados respeitando-se o desenho econométrico, 

observando-se possíveis influências de outliers, principalmente em estudos com amostras 

pequenas.  

 

2.12. INTERPRETAÇÃO E CONCLUSÕES  

 

Levando-se em conta os objetivos iniciais, as hipóteses são testadas e os resultados 

obtidos são descritos.  

 

 

 

 



46 
 

2.13. MODELOS DE DETERMINAÇÃO DE RETORNOS NORMAIS  

 

Campbell, Lo e Mackinlay (1997) fazem a divisão desses modelos em duas categorias: 

estatísticos e econômicos.   

 

2.13.1. Modelos Estatísticos  

 

Os modelos estatísticos obedecem aos pressupostos estatísticos que envolvem o 

comportamento de retornos de ativos (assumindo-se que os retornos do título são, 

simultaneamente, normais, multivariados e distribuídos de maneira independente e idêntica no 

tempo) e não dependem de quaisquer argumentos econômicos, sempre quando a data do 

evento é facilmente identificada.   

Os três modelos estatísticos de mensuração de retornos normais sugeridos por Brown e 

Warner em seus artigos de 1980 e 1985 são os discriminados abaixo. 

 

2.13.2. Modelo de Retornos Ajustados à Média (Constante)  

 

É o mais simples dos três modelos. Assume que o retorno esperado ex ante para um 

dado título i é igual à constante Ki (calculada como a média aritmética de retornos passados 

do título ou aproximada por um único retorno passado desse).  

Também assume valores diferentes para cada ação de um portfólio de mercado, ou 

seja, E (Ři) = Ki. O retorno calculado ex post do título i no período t é igual a Ki. O retorno 

anormal  ARit é igual à diferença entre o retorno observado Rit e o retorno calculado. 

Matematicamente, tem-se: 

      ARit = Rit - Ki 

                         (18) 

onde:  

ARit é o retorno anormal da i na data t; 

Rit é o retorno observado da ação i na mesma data e ki é a constante da ação i. 

 

O Modelo de Retornos Ajustados à Média é consistente com o apresentado no CAPM, 

considerando-se a premissa de que um título tem um risco sistemático (β) constante e que a 

fronteira eficiente é estacionária (BROWN e WARNER, 1980). 
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2.13.3. Modelo de Retornos Ajustados ao Mercado  

 

Nesse modelo se assume que os retornos esperados ex ante são iguais para todos os 

ativos, mas não necessariamente constantes ao longo do tempo. Assume-se também que o 

retorno esperado ex ante de retorno do mercado é a média ponderada do volume financeiro 

negociado dos retornos das ações que a compõem. Considerando-se o portfólio de mercado de 

risco de ativos m a combinação linear de todos os títulos, segue-se que E(Řit) = E(Řmt) para 

qualquer título i. Onde o retorno anormal ex post, em qualquer título i, é observado pela 

diferença entre seu retorno e o do portfólio de mercado. Em linguagem matemática, tem-se:  

                 

                         (19) 

onde: 

     é o retorno anormal da ação i na data t; 

     é o retorno observado da ação i na data t e 

     é o retorno do portfólio de mercado na mesma data. 

 

Na implementação desse modelo, tem-se a comparação do retorno do título durante o 

período do evento com o retorno de um índice apropriado de mercado. Havendo diferença 

entre o retorno do título e o retorno de mercado, é tratado como anormal, em razão do evento 

em questão. Em se tratando de trabalhos realizados no mercado de capitais brasileiro, o índice 

de comparação mais utilizado é o IBOVESPA.  

Kloeckner (1995) destaca que o Modelo de Retornos Ajustados ao Mercado              

“(...) é consistente tanto com o Modelo de Mercado                , quanto com o 

CAPM, pressupondo que todas as ações têm um risco sistemático (β) igual a um. No caso do 

modelo de mercado existe uma premissa adicional de que o intercepto (α) seja igual a zero”.  

Leal (1988 e 1989), em seus estudos, propôs uma variante desse modelo, denominada 

Método do Índice de Comparação (IC). A proposta consiste em encontrar a razão entre a 

cotação de uma ação no mercado numa data qualquer e o seu preço na data do evento, 

ajustando-a à variação do mercado no mesmo período, por meio da razão entre o valor de 

fechamento de um índice de mercado, numa data futura escolhida, e o seu valor na data base. 

Esse método também está em linha com o modelo CAPM, com  α igual a zero e  β igual a um. 

A existência de retornos anormais é verificada testando-se se o LIC de um período t qualquer 



48 
 

é significativamente diferente de 0. Usa-se o logaritmo natural de IC (LIC) para obtenção de 

uma melhor aderência à hipótese de normalidade dos retornos. O modelo é expresso por 

        

  
  
  
  

  

                         (20) 

onde: 

P0  é o preço da ação; 

Ṗt é a cotação no mercado t dias após o evento;  

I0  é o índice de mercado na data do evento;  

Ǐ1  é o índice de mercado t dias após o evento;  

LǏC é o logaritmo do Índice de Comparação.  

 

2.13.4. Modelo de Retornos Ajustados ao Risco e ao Mercado (Modelo de 

Mercado)  

 

Para Mackinlay (1997), esse modelo também é reconhecido como Modelo de Índice 

Único. Dentre outros modelos estatísticos, esse é um dos que relacionam linearmente o 

retorno de um determinado ativo com o retorno do portfólio de mercado, sendo observadas as 

especificações de linearidade (linearidade, estacionariedade, independência serial dos resíduos 

em relação ao retorno de mercado e estabilidade de variância dos resíduos). 

O Modelo de Mercado estabelece uma relação linear entre o retorno de mercado e o 

retorno da ação. Conforme Brown e Warner (1980 e 1985), esse modelo apresenta um 

desempenho ligeiramente acima dos demais modelos quando a data de evento não é de fácil 

identificação. Tem-se também que o modelo leva em consideração o risco individualizado por 

cada firma, isto é, leva em consideração a classificação das firmas em diferentes classes de 

risco sugerida por Modigliani e Miller (1958), com isso torna enviesada a utilização de um 

índice comum a todas as firmas, uma vez que essas apresentam graus de risco diferentes. 

Portanto, não faz sentido eliminar o risco do modelo para utilizar um índice comum, pois 

estaríamos incorrendo no grave risco de superestimar ou subestimar os resultados.   

A fórmula de cálculo dos retornos normais é: 

Rit = ai + βiRmt + Ԑit 

                         (21) 
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Na qual E(Ԑit) = 0 

Fica então a equação (21) como segue: 

E(Rit) = ai + βiE(Rmt) 

                         (22) 

onde:  

Rit =  retorno observado do título i no período t; 

Rmt = retorno observado da carteira de mercado no período t, sendo esse termo considerado o 

estimador para E(Rmt); 

Ԑ = resíduo para o período t 

ai e βi  = parâmetros OLS (Ordinary Least Squares) ou mínimos quadrados ordinários 

individuais a ser estimados, os quais, segundo Campbell, Lo e Mackinlay (1997), devem ser 

calculados fora da janela de evento, evitando assim influências no seu desempenho normal.  

Admitindo-se que Rit e Rmt tenham distribuição normal, podem-se estimar  βi e ai a 

partir das seguintes fórmulas:  

    
            

        
 

                         (23) 

 

                  

                         (24) 

Sendo: 

       
 

  
     

  

      

 

                        (25) 

 

e 

       
 

  
     

  

      

 

                         (26) 

 

Fama  et al . (1969, p.4) propuseram a seguinte forma logarítmica para esse modelo:  

                          

                         (27) 
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Para eles, essa forma de cálculo torna a distribuição de retornos assimétrica à direita 

em uma distribuição simétrica; e quando o método dos mínimos quadrados ordinários (OLS) 

é utilizado para estimar ai e βi na equação 27, os resíduos amostrais são bem comportados em 

relação aos pressupostos do modelo de regressão linear simples. 

O retorno anormal (ARit) de qualquer ativo financeiro pode ser verificado pela 

variação entre a taxa de retorno do ativo (Rit) e a taxa de retorno prevista ou esperada, de 

acordo com o modelo de estimação de retornos normais utilizado, dadas as estimativas  ai e βi: 

     ARit = Rit – (ai + βiRmt) 

                         (28) 

Esses modelos são de natureza paramétrica, neles as premissas específicas são feitas 

sobre a distribuição dos retornos anormais. Um Estudo de Evento também pode ser 

complementado por outras abordagens, de natureza não paramétrica, que forneçam uma 

checagem da robusteza de suas conclusões. Segundo Mackinlay, (1997), dentre esses testes 

não paramétricos destacam-se os Testes de Sinais e os Rank Tests ou Testes de Posição. 

Brown e Warner (1980 e 1985), na comparação de diferentes modelos, concluíram que 

não há melhorias significativas com a utilização de metodologias mais sofisticadas. O Modelo 

de Retorno Ajustado ao Mercado é o mais utilizado em pesquisas norte-americanas, 

apresentando um desempenho similar ao dos modelos mais sofisticados. Da mesma forma, em 

estudo com retornos mensais de ações negociadas na BM&FBovespa, Kloeckner (1995) 

concluiu que é indiferente para o pesquisador optar por um ou outro modelo gerador de 

retornos normais, sugerindo que a adoção de um modelo mais simples, como o Modelo de 

Retorno Ajustado ao Mercado, não acarretaria prejuízos aos resultados e conclusões.   

 

2.14. MODELOS ECONÔMICO-FINANCEIROS  

 

Os modelos econômicos obedecem a restrições econômicas, além dos comentados 

pressupostos estatísticas, o que lhes possibilita calcular melhores medidas de retornos 

normais. Exemplos desses modelos econômicos seria o Capital Asset Pricing Model – CAPM 

e a sua versão multifatorial Arbitrage Pricing Theory – APT.  

Esse modelo foi desenvolvido por Sharpe (1964), o modelo CAPM está fundamentado 

na teoria de portfólios (carteiras) de Markowitz (1952), que tinha como questão central 

encontrar melhores combinações de ativos de mercado na formação de portfólios que 

maximizassem o retorno para um dado nível de risco (fronteira eficiente). O CAPM é um 

modelo que relaciona a rentabilidade esperada de um ativo ou de um portfólio de ativos, num 
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mercado considerado em equilíbrio, com o risco não diversificável (de mercado), pelo 

coeficiente beta (β), através da seguinte fórmula:  

 

    E(Ri) = Rf + βi[E(Rm) – Rf] 

                         (29) 

onde:  

E(Ri) é o retorno esperado de um título  i;   

Rf é o retorno de um ativo livre de risco;  

βi  é o risco sistemático do título diante do mercado;  

E(Rm) é o retorno esperado do portfólio de mercado.   

 

Quando se avalia os modelos de determinação de retornos normais que utilizam o 

CAPM, o retorno anormal (ARit) pode ser obtido considerando-se que os retornos esperados 

(ex ante) sejam calculados por algum modelo de precificação de ativos financeiros.  

Black (1972) descreveu um modelo de precificação de ativos baseado no CAPM pela 

seguinte equação, na qual ARit de um dado título i é calculado por:  

    ARit = Rit – [Rzt(1-βi) + βiRmt] 

                                    (30) 

onde:   

Rit é o retorno observado da ação i no período t; 

Rmt é a variação relativa de um índice representativo do portfólio teórico de mercado;  

Rzt  é o retorno no período  t de um portfólio de variância mínima;  

βi  é o coeficiente beta do risco sistemático.  

  

Para Kloeckner (1995), a versão original do CAPM pode ser empregada utilizando-se 

no lugar de Rzt a taxa de retornos livre de risco.  

O modelo APT foi desenvolvido por Ross (1976). Está baseado na teoria de que são 

impossíveis dois portfólios livres de risco ter retornos esperados diferentes, uma vez que, caso 

haja diferença, essa seria rapidamente eliminada pelo mecanismo da arbitragem. 

Nesse modelo, o prêmio de risco é obtido pela soma linear (de inclinação positiva ou 

negativa) do retorno esperado de um título ou ativo com vários fatores (β’s) micro ou 

macroeconômicos que representam o risco de mercado. A grande desvantagem desse modelo 

é que ele não especifica quais são esses fatores, o que torna difícil a sua utilização. O cálculo 

do retorno anormal utilizando o modelo APT apresenta a seguinte fórmula:  
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   ARit = Rit – (E(Ri) + βi1F1 + βi2F2 + ...βikFk + Ԑi) 

                         (31) 

sendo   

βi1 o beta de um título i relativo ao fator 1 utilizado no modelo, e assim sucessivamente. 
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3. METODOLOGIA DA PESQUISA 

 

3.1. MÉTODO DA PESQUISA 

 

Esta pesquisa teve como objetivo verificar se o mercado de capitais reage com 

alteração no valor das ações das companhias quando da entrada das mesmas no Índice de 

Sustentabilidade Empresarial e para cumpri-lo a metodologia utilizada foi o estudo de 

eventos. Essa metodologia permite quantificar o efeito dessa informação sobre o preço das 

ações das companhias avaliadas, visando a conferir a eficiência informacional do mercado em 

sua forma semiforte. A metodologia foi amplamente abordada aqui, do ponto de vista teórico, 

aplicando-a, neste momento, aos dados colhidos e expostos. 

Em linhas gerais, são feitas regressões lineares simples entre os retornos das ações das 

empresas e os retornos da carteira de mercado em um período anterior (ex ante) ao anúncio da 

entrada das empresas no índice (ISE), em busca de estimar o modelo de referência para o 

desempenho futuro das ações. Após, busca-se verificar a existência de retorno anormal das 

ações, em testes,  próximos ou na data do anúncio da entrada no índice por meio da avaliação 

e comparação dos retornos efetivamente realizados nesse período com os retornos estimados 

pelo modelo.  

As datas zero para avaliação serão os dias 25/11/2010, 25/11/2011 e 29/11/2012. 

Datas da divulgação da nova carteira de 2011 a 2013 respectivamente. Os períodos de 

avaliação serão dados na seguinte classificação: 

 

Figura 10: Linha do Tempo de um Estudo de Evento 

Fonte: Adaptada de Campbell, Lo e Mackinlay (1997, p.157) 

 

na qual:  

t = 0 é a data do evento; 

t = T0 + 1 até t = T1 é a janela de estimação e L1 = T1 – T0, a sua extensão; 

t = T1 + 1 até t = T2 é a janela de evento e L2 = T2 – T1, a sua extensão; 

t = T2 + 1 até t = T3 é a janela de comparação e L3 = T3 – T2, a sua extensão; 
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As informações de cotações de fechamentos diários das ações no mercado a vista 

foram obtidas através do site da BM&FBovespa (www.bovespa.com.br). 

 

3.2. SELEÇÃO DA AMOSTRA E COLETA DOS DADOS 

 

 A seleção da amostra envolveu as empresas de capital aberto listadas na 

BM&FBovespa entrantes nos índices de 2011 a 2013. A listagem das empresas foi extraída 

dos anúncios da nova carteira do ISE realizados pela BM&FBovespa. Em 2011, cinco 

empresas foram encontradas; em 2012 e 2013, duas empresas que não estavam listadas nos 

anos anteriores, foram encontradas. Uma vez identificadas às empresas, passou-se a avaliar e 

buscar as informações das negociações dessas empresas.  

 

3.3. SEGMENTAÇÃO DA AMOSTRA 

 

Após a identificação das empresas, passou-se a avaliar as empresas por ano de entrada 

no ISE. Após essa avaliação, realizou-se outra, consolidada com os três anos de dados. 

 

3.4. ANÁLISE DOS DADOS E PROCEDIMENTOS 

 

 No presente estudo, a data do evento foi estabelecida como sendo a data da divulgação 

das empresas entrantes no ISE. Ao redor desse evento, utilizou-se o período de 66 dias de 

negociação. Definiu-se o dia do evento como o dia 0 (zero) e os dias foram numerados de -55 

a +10. Estabeleceu-se uma janela de evento de dezesseis dias, com cinco dias antes e dez dias 

depois do evento (de -5 a +10). Já a janela de estimação incluiu 50 pregões ocorridos antes da 

janela do evento (de -55 a -6). Tem-se na figura abaixo a mostra de forma esquemática para o 

estudo de evento realizado: 

 

Figura 11: Linha do tempo do estudo de evento realizado 

Fonte: Mackinlay (1997, p.20), adaptada pelo autor 
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onde: 

t = 0 é a data do evento; 

t = T0 + 1 (-55) até t = T1 (-6) é a janela de estimação; 

t = T1 + 1 (-5) até t = T2 (+10) é a janela do evento; 

L1 = T1 – T0 [-6 – (-56)] é a extensão da janela de estimação; 

L2 = T2 – T1 [+10 – (-6)] é a extensão da janela do evento. 

 

 Como representante do retorno da carteira de mercado, foi testado o índice  

Ibovespa. O índice Ibovespa é um índice que tem seu cálculo e divulgação a cargo da Bolsa 

de valores de São Paulo e que mede o retorno de uma carteira teórica de ações selecionadas a 

partir dos critérios abaixo (com relação aos doze meses anteriores à formação da carteira): 

 Estar incluída no conjunto de ações que representem pelo menos 80% da soma dos 

índices de negociabilidade; 

 Ter sido negociada em mais de 80% do total de pregões do período; 

 Apresentar participação, em termos de volume, superior a 0,1% do total. 

Avaliou-se também outro índice como representante da carteira de mercado, o IBrX-

50, que é um índice que mede o retorno total de uma carteira teórica composta por 50 ações 

selecionadas entre as mais negociadas na BM&FBovespa (em termos de liquidez, ponderadas 

na carteira pelo valor de mercado das ações disponíveis à negociação).  Esse índice é 

composto pelos 50 papéis mais líquidos da BM&FBovespa escolhidos de acordo com os 

critérios de inclusão descritos abaixo: 

 ser uma das 50 ações com maior índice de negociabilidade apurados nos doze 

meses anteriores à reavaliação; 

 ter sido negociada em pelo menos 80% dos pregões ocorridos nos doze meses 

anteriores à formação da carteira. 

Observou-se que os dois índices estão alinhados em virtude das empresas do IBrX 50 

pertencerem ao índice Ibovespa (vide apêndice A com resultados obtidos). Sendo assim, a 

escolha do índice Ibovespa como representante para este estudo melhor contempla todos os 

pré-requisitos de abrangência de mercado de capitais brasileiro tendo em vista sua 

representatividade, estabilidade metodológica e sua tradição em diversos estudos anteriores. 
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3.4.1. Cálculo dos retornos esperados 

 

 Os dados das ações contidas na amostra de 2011 a 2013, bem como os valores em 

pontos do índice Ibovespa, foram coletados no banco de dados eletrônicos da BM&FBovespa. 

Para cada empresa, foi selecionado um papel, com exceção para a empresa Vale em 2011, que 

foram selecionados dois papéis pela representatividade que a empresa tem no mercado de 

capitais. No cálculo dos retornos diários das ações e do índice Ibovespa foram consideradas as 

cotações médias. As cotações das ações foram obtidas in natura, ou seja, exatamente como 

divulgadas ao mercado, sem nenhuma eliminação. 

 No cálculo dos retornos do índice Ibovespa e nos retornos das ações, optou-se por 

utilizar o regime de capitalização contínua, extraindo-se o logaritmo natural (ou neperiano) da 

divisão de Pi,t por Pi,t-1, conforme mostra a expressão (32): 

        
    
      

  

            (32) 

onde: 

Ri,t é a taxa de retorno da ação i na data t; Pi,t é o preço da ação i na data t; e Pi,t-1 é o preço da 

ação i na data t-1. 

e 

               
           

             
  

            (33) 

onde: 

Ribovespa,t é a taxa de retorno do índice Ibovespa t; Ribovespa,t é o valor em pontos do índice 

Ibovespa na data t; Pibovespa,t é o valor em pontos do índice Ibovespa na data t-1. 

 

 Nos cálculos dos retornos esperados (retornos normais) das ações, utilizou-se o 

modelo de mercado. Campbell, Lo e Mackinlay (1997) comentam que o modelo de mercado é 

um modelo estatístico que estabelece uma relação linear entre o retorno do portfólio de 

mercado e o retorno das ações. Dessa forma, os parâmetros do modelo foram estimados por 

meio de regressão linear simples com base na janela de estimação de 50 dias, de acordo com a 

equação abaixo: 

                   

            (34) 
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onde: 

        é o retorno esperado (normal) da ação i na data t; 

âi e    são os parâmetros do modelo de regressão; 

Rmt é o retorno do índice Ibovespa na data t. 

 

A descrição de linguagem matricial é dada por Campbell, Lo e Mackinlay (1997) para 

descrever o procedimento de estudo de evento. Neste estudo, optou-se também por essa 

abordagem na condução dos procedimentos estatísticos e a manutenção das matrizes foi 

desenvolvida em planilhas de Excel. As fórmulas, de agora em diante, serão descritas em 

termos matriciais e a dimensão das matrizes será mencionada entre parênteses logo abaixo dos 

símbolos. Na evidenciação das matrizes transpostas, foi utilizado o símbolo linha (’). Com 

isso, o modelo de mercado estimado pode ser dado, em notação matricial, pela fórmula (35): 

    
     

   
   

      
 

  
      

 
  

   
      

 
  

      
    

                         (35) 

onde: 

                 é o vetor (2x1) de parâmetros; 

Ri  é um vetor (50x1) de retornos da ação i correspondentes ao período da janela de estimação.  

Xi é uma matriz (50x2) com um vetor de constantes (1) na primeira coluna e um vetor de 

retornos do índice Ibovespa na segunda coluna, correspondentes ao período da janela de 

estimação. 

A amostra apresentou ações negociadas de forma constante, sem interrupções, com 

fatos relevantes que são: 

- Mudança de nome de papel da Anhanguera (AEDU11 para AEDU3) ocorrido em 

06/12/2010; 

- Desdobramento do papel da empresa CCR em 300% em 28/11/2011. 

Os dois fatos citados acima não impactaram na obtenção das cotações e preparação da 

matriz, porém esses acontecimentos não foram avaliados no escopo deste estudo.  

 

3.4.2. Cálculo e agregação dos retornos anormais 

 

 Finalizada a avaliação da equação do modelo estimado, calculou-se o retorno anormal 

das ações. Sendo o retorno dado pela equação confrontada com o retorno observado na janela 
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de evento. Dessa forma, calculou-se o retorno anormal das ações, o qual é dado pela fórmula 

(36): 

   
  

      
  

  
  

      
 

  
 

      
 
    

     
 

            (36) 

onde: 

   
 
 é um vetor (16x1) de retornos anormais da ação i correspondentes ao período da janela do 

evento; 

  
  é um vetor (16x1) de retornos da ação i correspondentes ao período da janela do evento; 

   
  é uma matriz (16x2) com um vetor de constantes (1) na primeira coluna e um vetor de 

retornos do índice Ibovespa na segunda coluna, correspondentes ao período da janela do 

evento; 

               é um vetor (2x1) de parâmetros. 

 

Logo após, calculou-se a variância dos retornos anormais de acordo com a fórmula 

(37): 

   
       

   
  

       
 
    

  

     
 

  
 

      
 

   
      

 
  

      
 
  

   
 

      
  
    

  

     
   

            (37) 

onde: 

   é uma matriz (16x16) contendo as variâncias do retorno anormal do evento i na diagonal 

principal e as respectivas covariâncias nas demais posições; 

I é uma matriz identidade (16x16); 

    
 
 é o erro quadrático médio; 

  
  é uma matriz (16x2) com um vetor de constantes (1) na primeira coluna e um vetor de 

retornos do índice Ibovespa na segunda coluna, correspondentes ao período da janela do 

evento; 

   é uma matriz (50x2) com um vetor de constantes (1) na primeira coluna e um vetor de 

retornos do índice Ibovespa na segunda coluna, correspondentes ao período da janela de 

estimação. 

Uma vez calculados os retornos anormais e a variância dos retornos anormais das 

empresas entrantes no ISE de acordo com o escopo já abordado, passa-se a agregar tais 
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informações. Essa agregação resulta em um retorno anormal médio dado pela utilização da 

fórmula (38): 

    
      

  
 

 
  

 

   

   
  

      
 

            (38) 

onde: 

    é um vetor (16x1) de retornos anormais médios; 

   
 
 é um vetor  (16x1) de retornos anormais correspondentes ao evento i; 

N é o número de eventos agregados.  

Utilizou-se a fórmula 39 para a agregação da variância do retorno anormal médio: 

          
  

       
  

 

  
  

 

   

   
       

 

            (39) 

onde: 

V é uma matriz (16x16) contendo as variâncias do retorno anormal médio na diagonal 

principal e as respectivas covariâncias nas demais posições; 

Vi é uma matriz (16x16) contendo as variâncias do retorno anormal do evento i na diagonal 

principal e as respectivas covariâncias nas demais posições; 

N é o número de eventos agregados. 

Após a obtenção dos retornos anormais médios, deve-se também agregá-los no tempo. 

Para esse procedimento, utiliza-se, de forma geral, a técnica do retorno anormal médio 

acumulado ou           (Cumulative Average Abnormal Return), que se expressa pela fórmula 

(40): 

                  
  

      
   

      
 

            (40) 

onde: 

                é o retorno anormal médio acumulado entre as posições    até   ; 

    é um vetor (16x1) de retornos anormais médios; 

y é um vetor (1x16) com um (1) nas posições t1 – T até t2 – T1 e zeros nas demais posições. 

Com isso, então, a variância do retorno anormal médio foi calculada de forma 

acumulada pela utilização da fórmula (41): 
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            (41) 

onde: 

                     é uma variância do retorno anormal médio acumulado entre as posições t1 até 

t2; 

V é uma matriz (16x16) contendo as variâncias do retorno anormal médio na diagonal 

principal e as respectivas covariâncias nas demais posições; 

y é um vetor (16x1) com um (1) nas posições t1 – T1 até t2 –T e zeros nas demais posições. 

 

Em Campbell, Lo e Mackinlay (1997), tem-se que                 possui distribuição t de 

Student com l1-2 graus de liberdade e para janelas de estimação grandes (por exemplo, L1>30) 

a distribuição                 poderia ser aproximada de maneira satisfatória pela distribuição 

normal. Sendo então que                 possui distribuição normal assintótica. Nesse contexto de 

hipótese nula e de que o retorno anormal médio acumulado             é igual a zero, tem-se o 

retorno médio acumulado padronizado calculado pela fórmula (42): 

    
               

                    
 
 

 
 
 
       

            (42) 

Os resultados obtidos em J1 foram alinhados e comparados aos valores críticos da 

distribuição normal (Z) correspondentes aos níveis de significância a=1%, a=5% e a=10%. 

No próximo capítulo, têm-se os resultados, mas antes serão abordadas as restrições e 

limitações desta pesquisa. 

 

3.5. LIMITAÇÕES DA PESQUISA 

 

Os fatos relevantes comentados neste estudo, ocorridos nas ações da Anhanguera 

(2011) e CCR (2012), assim como outros fatos relevantes que possam ter ocorrido dentro da 

janela do estudo de evento, não foram avaliados neste estudo e isso poderia distorcer os 

resultados encontrados como a divulgação ou o pagamento de dividendos. 

Dentro dos processos de avaliação dos preços das ações, não foi levado em 

consideração se as empresas possuem a mesma eficiência de sustentabilidade. É sabido que as 

empresas podem ser mais ou menos sustentáveis e essas diferenças podem causar impactos 

nos resultados financeiros das mesmas. Essa limitação se dá, pois não se avaliou no escopo 
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deste estudo um ranking de empresas mais ou menos sustentáveis. Vale ressaltar que a 

BM&FBovespa também não divulga informação semelhante.  

Um ranking para essa avaliação poderia surgir da análise das empresas que utilizam as 

diretrizes da GRI (Global Reporting Initiative), outra forma de buscar esse ranking seria 

utilizar-se da ferramenta contábil DVA1 (Demonstração de Valor Adicionado) para se criar 

essa medida, porém não foram levadas em consideração essas divulgações neste estudo. 

Não foi avaliado o efeito da inflação e seus impactos no ambiente de retorno normal e 

também nos retornos anormais. 

Por fim, não se avaliou se existia um pré-reconhecimento e/ou valorização das ações 

por parte do mercado, pois o processo de entrada no índice é contínuo e demora meses. 

Dentro desse contexto, o mercado toma conhecimento de quais empresas estão dispostas a 

entrar no índice. Dessa forma, a divulgação das empresas selecionadas a entrar no índice pode 

não ser um evento totalmente novo para o mercado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________ 

1 Demonstração do Valor Adicionado (DVA) é o informe contábil que evidencia, de forma sintética, os valores 
correspondentes à formação da riqueza gerada pela empresa em determinado período e sua respectiva distribuição. 
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4. RESULTADO DA PESQUISA 

 

4.1. AMOSTRA ANALISADA 

 

A amostra analisada é composta por três eventos contendo cinco empresas em 2011; 

duas em 2012; e duas em 2013. 

A tabela abaixo demonstra as empresas e seus respectivos papéis incluídos no ISE e 

objetos deste estudo.  

 

 

Tabela 2: Entrantes no Índice 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

As empresas listadas são exatamente as mesmas que compõem o índice e divulgado 

pela BM&FBovespa. Sendo assim, este estudo avaliou a entrada das empresas nos índices de 

2011 (Anhanguera, Bicbanco, Santander, Ultrapar e Vale), de 2012 (CCR e a Ecorodovias) e 

de 2013 (Telefônica e WEG) e os impactos no índice desses anos. 

Em primeiro lugar, avaliou-se a média das empresas ano a ano e, por fim, passa-se a 

analisar a média geral (2011 a 2013) das empresas e sua relação quanto aos questionamentos 

desta pesquisa. 

 

4.2. RESULTADOS DA ANÁLISE 

 

4.2.1. Empresas entrantes em 2011. 

 

Na amostra de 2011, tem-se a avaliação das empresas entrantes no índice de 2011 

(Bicbanco, Santander, Vale – ação VALE3, ação VALE5, Ultrapar e Anhanguera).  
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Quadro2: Retornos anormais agregados e anormais acumulados – Entrantes no índice de 2011 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

De acordo com o quadro acima, para a amostra completa de 5 (cinco) empresas o 

retorno anormal médio        apresentou um valor de 0,578% no dia do evento (data 0). Após 

essa data, alternou retornos negativos e positivos apresentando retornos estatisticamente 

relevantes a 5% no dia 3 e a 10% no dia 4. Com relação ao retorno anormal médio acumulado 

         , a amostra apresentou um retorno negativo de -5,181% no dia do evento (data 0) e 

estatisticamente relevante ao nível de 5% e também nos dias 0, 1 e 5. Nos demais dias a 

amostra apresentou um retorno negativo e estatisticamente relevante ao nível de 1%. 

 

De acordo com avaliação, pode-se observar que o mercado reagiu com retornos 

anormais ao anúncio da entrada dessas empresas no ISE (vide gráfico 1). 

 

Gráfico 1: Retornos anormais – Entrantes no índice de 2011 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Conforme se pode observar no gráfico 1, nos dias que antecedem o comunicado (-1) e 

no momento zero (dia 25/11/2010), dia do anúncio da entrada dessas empresas no índice, o 

mercado reagiu de forma anormal, mantendo esse retorno até a data 1. Posteriormente 

verifica-se que o retorno anormal acumulado continua a diminuir gradualmente com pequenas 

reações positivas entre o dia 5 e 6. 

Vale ressaltar um fato relevante ocorrido em 06/12/2010, que foi a mudança de papel 

negociado na bolsa da Anhanguera (AEDU11 para AEDU3), porém esse evento não foi 

avaliado neste estudo. 

 

4.2.2. Empresas entrantes em 2012. 

 

Ao avaliar as empresas entrantes no índice de 2012 (CCR e Ecorodovias), observa-se 

que o mercado reagiu com retornos anormais ao anúncio da entrada dessas empresas no ISE. 

 

Quadro 3: Retornos anormais agregados e anormais acumulados – Entrantes no índice de 2012 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

De acordo com o quadro acima, para a amostra completa de 2 (duas) empresas o 

retorno anormal médio        apresentou um valor de 1,787% no dia do evento (data 0), sendo 

estatisticamente relevante a 5%. Após essa data, alternou retornos negativos e positivos 

apresentando retornos estatisticamente relevantes a 5% no dia 2 e 3.  Com relação ao retorno 

anormal médio acumulado          , a amostra apresentou um retorno positivo de 2,465% no dia 
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do evento (data 0) e não apresentando nenhum retorno estatisticamente relevante em toda a 

janela de evento. 

Conforme se pode observar no gráfico 2, a reação parece mais acentuada que a de 

2011, porém o novo patamar não ficou garantido nos dias seguintes. 

 

Gráfico 2: Retornos anormais – Entrantes no índice de 2012 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

A partir do dia -2 ao dia 0 observam-se reações positiva. Graficamente essas reações 

parecem ser reações do mercado quanto ao evento que irá ocorrer, porém, estatisticamente os 

valores verificados não são estatisticamente relevantes para que esse possa afirmar que as 

reações positivas tem relação direta com o evento. 

Vale ressaltar um fato relevante ocorrido em 28/11/2011, que foi o desdobramento do 

papel da empresa CCR em 300%, ou seja, cada ação deu direito a mais 3 (três) e com isso o 

acionista ficou com 4 ações a um valor financeiramente menor. Para a análise do restante da 

janela de evento e da janela de comparação, buscou-se a nova cotação e multiplicou-se por 4 

(quatro), a fim de comparação com as cotações anteriores. Esse evento / desdobramento não 

foi avaliado neste estudo. 

 

4.2.3. Empresas entrantes em 2013. 

 

Ao avaliar as empresas entrantes no índice de 2013 (Telefônica e WEG), pode-se 

observar que o mercado reagiu com retornos anormais ao anúncio da entrada dessas empresas 

no ISE (vide gráfico 3).  
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Quadro 4: Retornos anormais agregados e anormais acumulados – Entrantes no índice de 2013 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

De acordo com o quadro acima, para a amostra completa de 2 (duas) empresas o 

retorno anormal médio        apresentou um valor de 0,664% no dia do evento (data 0), porém 

não sendo estatisticamente relevante. Após essa data, alternou retornos negativos e positivos 

apresentando retornos estatisticamente relevantes a 1% no dia 1, para o dia 4 e 9 apresentou 

retornos estatisticamente relevantes a 10% e 5% respectivamente.  Com relação ao retorno 

anormal médio acumulado          , a amostra apresentou um retorno positivo de 2,619% no dia 

do evento (data 0) e apresentando retorno estatisticamente relevante a 10% no dia 1. 

 

 Avaliando-se o gráfico 3 pode-se observar retornos anormais a partir do dia -1 até o 

dia 1 e do dia 3 a 5 com uma tendência de alta dentro da janela de evento. 

 

Gráfico 3: Retornos anormais – Entrantes no índice de 2013 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Buscando-se detalhar com maior profundidade as reações observadas nas empresas 

entrantes em 2013 optou-se por individualizar as empresas entrantes nesse ano. Com isso ao 

observar o gráfico 4 (abaixo) vê-se uma reação díspar para as duas empresas.  

 
Gráfico 4: Retornos anormais – Discriminação por empresas entrantes no índice de 2013 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

A Telefônica tem uma avaliação próxima às demais empresas nos anos anteriores, ou 

seja, observa-se uma reação ao anúncio da entrada no índice, porém o novo patamar não ficou 

garantido nos dias seguintes. Já a empresa WEG, que traz um novo segmento para o índice 

(Máquinas e equipamentos), apresentou uma reação acentuada a partir do anúncio da entrada 

no ISE, que se manteve dentro do período da janela de evento. Com base nisso avaliou-se o 

retorno anormal        e o retorno anormal acumulado           para a empresa WEG. Vide quadro 

abaixo: 

 
Quadro 5: Retornos anormais e anormais acumulados – Empresa WEG 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

De acordo com o quadro acima, para a empresa WEG o retorno anormal médio        

apresentou um valor de 0,909% no dia do evento (data 0), porém não sendo estatisticamente 
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relevante. Após essa data, apresentou um resultado bastante acentuado no dia 1 e após isso 

alternou retornos negativos e positivos. Não se avaliou os retornos estatisticamente relevantes 

para o       .  Com relação ao retorno anormal médio acumulado          , a amostra apresentou um 

retorno positivo de 5,833% no dia do evento (data 0) não sendo estatisticamente relevante. 

Para os demais dias observou retornos anormais relevantes e estatisticamente relevante a 5% 

nos dias 1, 2, 4, 5, 6, 9 e 10 e de 10% nos dias 3, 7, e 8. 

Buscaram-se fatos relevantes na proximidade do anúncio da entrada no ISE para 

verificar se os retornos anormais eram justificados por outro acontecimento, que não o 

anúncio. Foi encontrado o seguinte fato publicado em 03/12/2012 no site da WEG:  

A WEG S.A. anuncia a aquisição da Indústria de Tintas e Vernizes Paumar S.A. 

(Paumar), empresa especializada na fabricação e comercialização de tintas, vernizes, esmaltes 

e lacas. A Paumar foi fundada em 1964 e conta atualmente com 67 colaboradores, ocupando 

área construída de aproximadamente 5.800m2 em terreno de 37.500m2 em Mauá (SP).  

Após essa avaliação, validou-se se existiam comentários extras sobre essa aquisição, 

porém não foi encontrado nenhum dado relevante. Diante do exposto, pode-se verificar que 

existem indícios, para essa empresa, que a entrada no ISE demonstrou uma geração de riqueza 

para o acionista. Fato até o momento não verificado em nenhuma outra ação. 

 

4.2.4. Avaliação de 2011 a 2013. 

 

Avaliando-se a média, observa-se que o mercado reagiu com retornos anormais à 

entrada das empresas no índice (vide linha amarela), ou seja, existem indícios que o mercado 

reage às ações de sustentabilidade das empresas e impactando na precificação e no retorno das 

ações. Vide gráfico 5: 

 

Gráfico 5: Retornos anormais – Média Geral  (2011 a 2013) e detalhamento por empresa 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Com os resultados avaliados, serão discutidos os questionamentos formulados na 

introdução deste trabalho: avaliar se o mercado de capitais brasileiro é sensível à crescente 

movimentação das empresas em busca da adequação à sustentabilidade e se os acionistas 

maximizam sua riqueza por essa decisão. 

Visando essa avaliação, tem-se o quadro (6) abaixo: 

 

Quadro 6: Retornos anormais agregados e anormais acumulados – Média Geral (2011 a 2013) 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

De acordo com o quadro acima, para a amostra da média geral (2011 a 2013) o retorno 

anormal médio        apresentou um valor de 0,837% no dia do evento (data 0), sendo 

estatisticamente relevante a 10%. Após essa data, alternou retornos negativos e positivos 

apresentando retornos estatisticamente relevantes a 5% no dia 2 e a 10% nos dias 4 e 6.  Com 

relação ao retorno anormal médio acumulado          , a amostra apresentou um retorno negativo 

de -2,092% no dia do evento (data 0), ) não sendo estatisticamente relevante. Para os demais 

dias observou retornos anormais relevantes e estatisticamente relevantes a 5% nos dias 2, 3 6, 

7, 8, 9 e 10 e de 10% no dia 4. 

 

 Dentro desse contexto, passa-se a responder aos questionamentos: 

 Percepção do mercado quanto a sua política de sustentabilidade: as evidências 

apresentadas demonstrarão que o mercado é sensível à política de sustentabilidade 

aplicada pelas empresas? 
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Avalia-se que as evidências apresentadas demonstram que o mercado é sensível à 

política de sustentabilidade aplicada pela empresa e que a entrada no ISE foi avaliada com 

retornos anormais pelo mercado, conforme avaliado no quadro 6 (seis) - (Retornos anormais 

agregados e anormais acumulados – Média Geral (2011 a 2013)). 

 

 A entrada no ISE será avaliada de forma positiva pelo mercado? 

Diante do questionamento acima, passa-se a observar o gráfico 6, que traz a média 

geral das empresas entrantes no ISE em 2011 a 2013: 

 

Gráfico 6: Retornos anormais – Média Geral (2011 a 2013) 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Pode-se observar que os esforços das empresas para uma melhor sustentabilidade e 

responsabilidade social são bem vistos pelo mercado, pois o mesmo reagiu com retornos 

anormais. E também que o mesmo reage quando uma empresa assume essa postura e divulga 

publicamente suas políticas de sustentabilidade, como no caso das empresas entrantes do ISE. 

Observa-se no dia -1 ao dia 1 uma reação com retornos anormais e estatisticamente relevantes 

conforme observado anteriormente.  

 

 Retorno dos acionistas quanto à entrada no ISE: As evidências demonstrarão que o 

mercado reagiu, com retornos anormais, antes e depois do anúncio da entrada no 

ISE?  

As evidências verificadas demonstram que o mercado reagiu com retornos anormais 

antes do anúncio (-1 até o dia 1). Porém, a partir do dia 1 após o anúncio, as ações novamente 

continuaram sua tendência de baixa (vide gráfico 6). Avalia-se então que a entrada no ISE 

trouxe um retorno anormal momentâneo. Porém ressalta-se que no tempo o acionista não 

conseguiu manter esse retorno. Mas essa avaliação não se aplica à empresa WEG (vide 

gráfico 4), o resultado dessa empresa abre um novo patamar de avaliação no mercado de 

sustentabilidade e retorno do acionista. Com base na avaliação do resultado encontrado, têm-

se indícios que o acionista começou a ter retorno anormal após a entrada no ISE.   
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Por fim, avalia-se que os resultados encontrados trouxeram indícios que permitem 

fazer alusão ao problema de pesquisa e aos objetivos propostos neste trabalho. Os resultados 

evidenciam que o mercado de capitais reagiu com retornos anormais ao anúncio de 

sustentabilidade das empresas estudadas. Porém, na média, o fato da entrada no ISE por si só 

não foi capaz de maximizar a riqueza do acionista.  Com relação aos objetivos propostos, têm-

se indícios de que os programas e esforços de sustentabilidade, na maioria das empresas, 

ainda não foram capazes de gerar riqueza ao acionista no tempo (objeto da pesquisa). 

Porém, na carteira de 2013, tem-se um indicativo diferente dos verificados em anos 

anteriores, conforme comentado na avaliação pontual desse ano. Esse retorno anormal 

continuado além da data do anúncio pode indicar que, pelo menos para a WEG, o fato público 

da divulgação da entrada no ISE teria sido capaz de maximizar a riqueza do acionista.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Neste estudo buscou-se avaliar se o mercado de capitais brasileiro é sensível à 

crescente movimentação das empresas em busca da adequação à sustentabilidade e se os 

acionistas maximizam sua riqueza por essa decisão. Avaliou-se o caso das empresas entrantes 

no ISE em 2011 a 2013. Com outras palavras, se as ações dos acionistas valem mais por essa 

atitude da administração da empresa. Também se avaliou se há a existência de indícios de que 

o mercado julga positivamente os esforços de sustentabilidade e está disposto a pagar mais 

por isso. 

Avaliando-se o capítulo 4, em especial o gráfico 6, pode-se observar que o mercado 

reagiu de forma anormal à entrada das empresas no índice, ou seja, o mercado demonstra que 

as ações de sustentabilidade das empresas são importantes na precificação e no retorno das 

ações. Avaliando-se também a percepção do mercado quanto a sua política de 

sustentabilidade, ou seja, se as evidências apresentadas demonstrariam que o mercado era 

sensível à política de sustentabilidade aplicada pelas empresas, avaliou-se que as evidências 

apresentadas demonstram que o mercado é sensível à política de sustentabilidade aplicada 

pela empresa e que a entrada no ISE teria sido capaz de ser avaliada positivamente pelo 

mercado com retornos anormais. 

Observa-se, ainda, que os esforços das empresas para uma melhor sustentabilidade e 

responsabilidade social são bem vistos pelo mercado, pois o mercado reagiu com retornos 

anormais (vide análise dos retornos anormais médios (2011 a 2013)). 

Já quanto ao retorno dos acionistas pela entrada no ISE, as evidências demonstram que 

o mercado reagiu, com retornos anormais, antes e depois do anúncio da entrada no ISE, 

porém, após o primeiro dia do anúncio, as ações demonstraram uma tendência de baixa (vide 

gráfico 6). Avaliou-se então, que a entrada no ISE trouxe um retorno anormal momentâneo e 

não duradouro. Mas essa avaliação não se aplica à empresa WEG (vide gráfico 4), o resultado 

dessa empresa abriu um novo patamar de avaliação no mercado de sustentabilidade e retorno 

do acionista. Com base na avaliação do resultado encontrado, têm-se indícios que o acionista 

começou a ter retorno anormal após a entrada no ISE.   

Ao confrontar os resultados encontrados e a teoria dos stakeholders vê-se que a ideia 

de lucros a qualquer preço deve ser desencorajada em um ambiente de sustentabilidade, pois o 

mercado demonstra-se cada vez mais aberto a equação de lucro com responsabilidade. Com 

isso a chamada teoria da legitimidade perderia espaço para a responsabilidade social, haja 
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vista que as empresas passariam a assumir a responsabilidade social como parte do negócio e 

não como uma forma de justificar suas ações frente ao social. 

Como sugestão de trabalhos futuros, pode ser verificada a entrada de todas as 

empresas que compõem a carteira desde 2005 de forma conjunta ou isolada. Outra sugestão 

seria avaliar se o impacto da inflação traria informações diferentes da encontrada neste 

estudo. Também se pode avaliar a correlação entre empresa sustentável e empresa não 

sustentável, conforme ideia do artigo: Vice vs  Virtue Investing Around the World, consultado 

neste estudo. No referido artigo, tem-se a comparação entre empresas que os autores 

denominam empresas pecadoras (alguns setores da economia) e as comparações com as 

empresas chamadas corretas. 
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APÊNDICE B 

Resultados com o índice Ibovespa: Dados de 2013 - WEG 

 

WEGE3 Ibovespa LN Empresa LN Ibovespa Ypred Resíduo Res2 0,002042 alfa

1 0,01167490 0,00237822 0,01160727 0,00237540 0,00146324 0,01014403 0,00010290 -0,243637 beta

2 0,00443853 -0,00482228 0,00442871 -0,00483395 0,00321971 0,00120900 0,00000146

3 0,00220946 -0,00002670 0,00220702 -0,00002670 0,00204848 0,00015854 0,00000003

4 0,00617284 -0,00246746 0,00615387 -0,00247051 0,00264389 0,00350998 0,00001232

5 -0,01446100 0,00058620 -0,01456658 0,00058602 0,00189920 -0,01646578 0,00027112

6 0,01734104 -0,00596389 0,01719240 -0,00598174 0,00349935 0,01369305 0,00018750

7 -0,00349650 0,00962034 -0,00350263 0,00957436 -0,00029069 -0,00321194 0,00001032

8 0,00789474 -0,02275707 0,00786374 -0,02302001 0,00765051 0,00021323 0,00000005

9 -0,00565709 -0,00038098 -0,00567316 -0,00038106 0,00213482 -0,00780797 0,00006096

10 0,00700219 -0,00393961 0,00697779 -0,00394739 0,00300371 0,00397408 0,00001579

11 0,01912212 -0,01766158 0,01894159 -0,01781941 0,00638345 0,01255814 0,00015771

12 0,01492537 0,00667401 0,01481509 0,00665183 0,00042135 0,01439374 0,00020718

13 -0,01722689 -0,00585387 -0,01737700 -0,00587108 0,00347239 -0,02084939 0,00043470

14 -0,00427533 -0,01004271 -0,00428450 -0,01009348 0,00450112 -0,00878562 0,00007719

15 0,00729927 -0,00288824 0,00727276 -0,00289242 0,00274668 0,00452608 0,00002049

16 -0,00596760 0,00194310 -0,00598548 0,00194122 0,00156903 -0,00755451 0,00005707

17 0,00385935 0,01272904 0,00385192 0,01264870 -0,00103971 0,00489163 0,00002393

18 -0,01409654 -0,00636730 -0,01419684 -0,00638766 0,00359825 -0,01779509 0,00031667

19 -0,00043328 -0,00819790 -0,00043337 -0,00823169 0,00404752 -0,00448089 0,00002008

20 0,00650195 0,01206782 0,00648090 0,01199559 -0,00088059 0,00736149 0,00005419

21 0,00516796 0,00743707 0,00515465 0,00740955 0,00023674 0,00491791 0,00002419

22 -0,01156812 0,00238517 -0,01163555 0,00238233 0,00146156 -0,01309711 0,00017153

23 -0,00476810 0,00574820 -0,00477950 0,00573175 0,00064551 -0,00542501 0,00002943

24 0,00653310 -0,00588128 0,00651185 -0,00589864 0,00347911 0,00303275 0,00000920

25 0,01471225 -0,01359128 0,01460507 -0,01368448 0,00537603 0,00922904 0,00008518

26 -0,01108742 -0,00376328 -0,01114934 -0,00377038 0,00296058 -0,01410993 0,00019909

27 0,00301854 -0,01720707 0,00301400 -0,01735683 0,00627075 -0,00325675 0,00001061

28 -0,00214961 -0,00917833 -0,00215193 -0,00922071 0,00428849 -0,00644041 0,00004148

29 -0,00043085 0,01182700 -0,00043094 0,01175761 -0,00082261 0,00039167 0,00000015

30 0,00387931 -0,00968190 0,00387181 -0,00972908 0,00441234 -0,00054054 0,00000029

31 -0,00472306 -0,00174992 -0,00473425 -0,00175146 0,00246870 -0,00720294 0,00005188

32 0,00517688 0,00887042 0,00516352 0,00883130 -0,00010965 0,00527318 0,00002781

33 -0,00300429 -0,01067163 -0,00300881 -0,01072898 0,00465596 -0,00766477 0,00005875

34 0,01033147 0,02303385 0,01027846 0,02277258 -0,00350626 0,01378473 0,00019002

35 0,02471240 -0,00296184 0,02441199 -0,00296623 0,00276466 0,02164732 0,00046861

36 -0,00332640 0,02145396 -0,00333195 0,02122707 -0,00312972 -0,00020223 0,00000004

37 -0,00375469 -0,01583018 -0,00376176 -0,01595681 0,00592965 -0,00969141 0,00009392

38 -0,01130653 -0,01696762 -0,01137094 -0,01711322 0,00621139 -0,01758233 0,00030914

39 -0,00465904 -0,00289859 -0,00466993 -0,00290280 0,00274921 -0,00741914 0,00005504

40 -0,00127660 -0,00511527 -0,00127741 -0,00512839 0,00329145 -0,00456886 0,00002087

41 -0,00340861 0,00739096 -0,00341443 0,00736378 0,00024789 -0,00366232 0,00001341

42 0,00384780 -0,02099135 0,00384041 -0,02121480 0,00721069 -0,00337027 0,00001136

43 0,07879046 -0,01558351 0,07584047 -0,01570621 0,00586859 0,06997188 0,00489606

44 -0,00513225 0,01892574 -0,00514547 0,01874887 -0,00252594 -0,00261953 0,00000686

45 -0,00476190 -0,00369773 -0,00477328 -0,00370458 0,00294455 -0,00771783 0,00005956

46 0,00917065 0,00346449 0,00912886 0,00345850 0,00119936 0,00792950 0,00006288

47 -0,00829712 0,02014743 -0,00833173 0,01994716 -0,00281789 -0,00551384 0,00003040

48 0,00438247 -0,01453659 0,00437290 -0,01464328 0,00560962 -0,00123673 0,00000153

49 0,00119000 -0,00861888 0,00118930 -0,00865623 0,00415096 -0,00296166 0,00000877

50 -0,00079239 0,00517902 -0,00079271 0,00516566 0,00078343 -0,00157614 0,00000248

-0,091521 0,008972

Média M -0,001830 VarResíduos 0,000187

Var M 0,000120

1/N 0,020000

varAR varCAR desvAR

-10 0,00019329 0,00019329 0,01390280

-9 0,00020234 0,00039563 0,01989048

-8 0,00019665 0,00059228 0,02433675

-7 0,00020383 0,00079611 0,02821535

-6 0,00019077 0,00098687 0,03141456

-5 0,00019153 0,00117840 0,03432788

-4 0,00020541 0,00138381 0,03719960

-3 0,00019576 0,00157957 0,03974386

-2 0,00019211 0,00177168 0,04209136

-1 0,00019218 0,00196386 0,04431550

0 0,00020977 0,00217363 0,04662223

1 0,00019135 0,00236499 0,04863111

2 0,00019712 0,00256210 0,05061724

3 0,00019330 0,00275540 0,05249192

4 0,00019112 0,00294652 0,05428184

5 0,00019072 0,00313724 0,05601109

6 0,00019876 0,00333600 0,05775812

7 0,00019743 0,00353343 0,05944267

8 0,00019272 0,00372615 0,06104221

9 0,00019067 0,00391682 0,06258454

10 0,00019068 0,00410750 0,06408982

11 0,00019205 0,00429955 0,06557095

12 0,00019070 0,00449025 0,06700935

13 0,00019936 0,00468962 0,06848077

14 0,00019421 0,00488382 0,06988436

15 0,00019192 0,00507575 0,07124427

16 0,00019086 0,00526661 0,07257142

17 0,00019069 0,00545731 0,07387357

18 0,00019224 0,00564955 0,07516346

19 0,00019420 0,00584374 0,07644437

20 0,00021454 0,00605828 0,07783494

Empresa star Ibov star LN Empresa star LN Ibov star Ypred AR CAR t

-10 -0,00340861 0,00739096 -0,00341443 0,00736378 0,00024789 -0,00366232 -0,004 -0,26342320

-9 0,00384780 -0,02099135 0,00384041 -0,02121480 0,00721069 -0,00337027 -0,007 -0,35356576

-8 0,07879046 -0,01558351 0,07584047 -0,01570621 0,00586859 0,06997188 0,063 2,58618231

-7 -0,00513225 0,01892574 -0,00514547 0,01874887 -0,00252594 -0,00261953 0,060 2,13783452

-6 -0,00476190 -0,00369773 -0,00477328 -0,00370458 0,00294455 -0,00771783 0,053 1,67444414

-5 0,00917065 0,00346449 0,00912886 0,00345850 0,00119936 0,00792950 0,061 1,76333110

-4 -0,00829712 0,02014743 -0,00833173 0,01994716 -0,00281789 -0,00551384 0,055 1,47898308

-3 0,00438247 -0,01453659 0,00437290 -0,01464328 0,00560962 -0,00123673 0,054 1,35318638

-2 0,00119000 -0,00861888 0,00118930 -0,00865623 0,00415096 -0,00296166 0,051 1,20735448

-1 -0,00079239 0,00517902 -0,00079271 0,00516566 0,00078343 -0,00157614 0,049 1,11119242

0 0,00555115 0,02322504 0,00553580 0,02295945 -0,00355179 0,00908759 0,058 1,25113361

1 0,06309148 -0,00653316 0,06118116 -0,00655460 0,00363892 0,05754223 0,116 2,38269005

2 -0,00667656 0,01266264 -0,00669895 0,01258314 -0,00102374 -0,00567521 0,110 2,17707789

3 -0,00224048 -0,01098100 -0,00224299 -0,01104174 0,00473215 -0,00697515 0,103 1,96644569

4 0,03181138 0,00200458 0,03131588 0,00200257 0,00155408 0,02976180 0,133 2,44988596

5 0,01015597 -0,00038489 0,01010474 -0,00038497 0,00213577 0,00796897 0,141 2,51652462

6 -0,02010772 0,01441123 -0,02031263 0,01430838 -0,00144407 -0,01886856 0,122 2,11372397

7 -0,01319165 0,01300983 -0,01327943 0,01292593 -0,00110726 -0,01217217 0,110 1,84905145

8 -0,00371333 0,00633116 -0,00372024 0,00631120 0,00050434 -0,00422458 0,106 1,73139171

9 0,03913530 -0,00250170 0,03838892 -0,00250484 0,00265225 0,03573667 0,141 2,25973775

10 0,01255380 -0,00264703 0,01247566 -0,00265054 0,00268775 0,00978791 0,151 2,35938502

11 -0,02656748 0,00485816 -0,02692677 0,00484639 0,00086122 -0,02778799 0,123 1,88230539

12 -0,01855895 -0,00064424 -0,01873333 -0,00064445 0,00219899 -0,02093232 0,102 1,52952147

13 0,00964034 0,01501196 0,00959417 0,01490039 -0,00158831 0,01118248 0,114 1,65995080

14 0,00991553 0,00889189 0,00986670 0,00885259 -0,00011484 0,00998154 0,124 1,76944089

15 0,00000000 0,00455389 0,00000000 0,00454356 0,00093500 -0,00093500 0,123 1,72254191

16 -0,00909091 -0,00439143 -0,00913248 -0,00440110 0,00311425 -0,01224673 0,110 1,52228676

17 0,01137615 -0,00077434 0,01131193 -0,00077464 0,00223071 0,00908122 0,120 1,61838290

18 0,00616836 -0,00892129 0,00614941 -0,00896132 0,00422529 0,00192412 0,121 1,61620896

19 -0,02632528 0,00887398 -0,02667799 0,00883484 -0,00011051 -0,02656748 0,095 1,24158752

20 0,04222222 0,02621765 0,04135519 0,02587985 -0,00426331 0,04561850 0,141 1,80549853



82 
 

Resultados com o índice Ibovespa: Dados de 2013 - Telefonica 

 

VIVT3 Ibovespa LN Empresa LN Ibovespa Ypred Resíduo Res2 0,000315 alfa

1 -0,00218500 0,00237822 -0,00218739 0,00237540 0,00116930 -0,00335668 0,00001127 0,359527 beta

2 -0,00364964 -0,00482228 -0,00365631 -0,00483395 -0,00142266 -0,00223365 0,00000499

3 -0,00488400 -0,00002670 -0,00489597 -0,00002670 0,00030568 -0,00520165 0,00002706

4 0,00392638 -0,00246746 0,00391869 -0,00247051 -0,00057294 0,00449163 0,00002017

5 -0,01808849 0,00058620 -0,01825408 0,00058602 0,00052597 -0,01878005 0,00035269

6 -0,01244710 -0,00596389 -0,01252521 -0,00598174 -0,00183532 -0,01068989 0,00011427

7 -0,00705823 0,00962034 -0,00708326 0,00957436 0,00375752 -0,01084078 0,00011752

8 0,00863163 -0,02275707 0,00859459 -0,02302001 -0,00796105 0,01655564 0,00027409

9 -0,00503398 -0,00038098 -0,00504669 -0,00038106 0,00017828 -0,00522497 0,00002730

10 0,00101189 -0,00393961 0,00101138 -0,00394739 -0,00110392 0,00211530 0,00000447

11 -0,00707607 -0,01766158 -0,00710122 -0,01781941 -0,00609129 -0,00100993 0,00000102

12 0,00967167 0,00667401 0,00962520 0,00665183 0,00270679 0,00691841 0,00004786

13 0,00327704 -0,00585387 0,00327168 -0,00587108 -0,00179554 0,00506721 0,00002568

14 -0,00703518 -0,01004271 -0,00706004 -0,01009348 -0,00331360 -0,00374643 0,00001404

15 0,01265182 -0,00288824 0,01257246 -0,00289242 -0,00072463 0,01329709 0,00017681

16 0,01074463 0,00194310 0,01068731 0,00194122 0,00101320 0,00967412 0,00009359

17 0,00593325 0,01272904 0,00591572 0,01264870 0,00486283 0,00105289 0,00000111

18 -0,00466945 -0,00636730 -0,00468039 -0,00638766 -0,00198126 -0,00269913 0,00000729

19 -0,01555556 -0,00819790 -0,01567781 -0,00823169 -0,00264424 -0,01303357 0,00016987

20 0,01254076 0,01206782 0,01246277 0,01199559 0,00462802 0,00783476 0,00006138

21 -0,01015606 0,00743707 -0,01020798 0,00740955 0,00297921 -0,01318719 0,00017390

22 0,00375375 0,00238517 0,00374673 0,00238233 0,00117179 0,00257494 0,00000663

23 -0,00648217 0,00574820 -0,00650327 0,00573175 0,00237600 -0,00887927 0,00007884

24 -0,00050188 -0,00588128 -0,00050201 -0,00589864 -0,00180545 0,00130344 0,00000170

25 -0,02033643 -0,01359128 -0,02054606 -0,01368448 -0,00460467 -0,01594139 0,00025413

26 -0,01307022 -0,00376328 -0,01315639 -0,00377038 -0,00104028 -0,01211611 0,00014680

27 -0,00623215 -0,01720707 -0,00625165 -0,01735683 -0,00592498 -0,00032667 0,00000011

28 -0,00522603 -0,00917833 -0,00523973 -0,00922071 -0,00299982 -0,00223991 0,00000502

29 -0,00893092 0,01182700 -0,00897104 0,01175761 0,00454246 -0,01351349 0,00018261

30 0,00185529 -0,00968190 0,00185357 -0,00972908 -0,00318259 0,00503616 0,00002536

31 0,01190476 -0,00174992 0,01183446 -0,00175146 -0,00031442 0,01214888 0,00014760

32 0,00418301 0,00887042 0,00417428 0,00883130 0,00349037 0,00068391 0,00000047

33 -0,00130174 -0,01067163 -0,00130259 -0,01072898 -0,00354209 0,00223950 0,00000502

34 0,02033368 0,02303385 0,02012971 0,02277258 0,00850264 0,01162707 0,00013519

35 0,00459888 -0,00296184 0,00458833 -0,00296623 -0,00075117 0,00533950 0,00002851

36 0,01805697 0,02145396 0,01789588 0,02122707 0,00794699 0,00994889 0,00009898

37 -0,00224831 -0,01583018 -0,00225085 -0,01595681 -0,00542163 0,00317079 0,00001005

38 0,01377066 -0,01696762 0,01367670 -0,01711322 -0,00583739 0,01951410 0,00038080

39 0,00543344 -0,00289859 0,00541873 -0,00290280 -0,00072836 0,00614709 0,00003779

40 0,00491280 -0,00511527 0,00490077 -0,00512839 -0,00152852 0,00642929 0,00004134

41 0,01515522 0,00739096 0,01504153 0,00736378 0,00296276 0,01207877 0,00014590

42 0,00216711 -0,02099135 0,00216476 -0,02121480 -0,00731202 0,00947679 0,00008981

43 -0,00792888 -0,01558351 -0,00796048 -0,01570621 -0,00533154 -0,00262894 0,00000691

44 0,00242189 0,01892574 0,00241897 0,01874887 0,00705601 -0,00463704 0,00002150

45 -0,00362406 -0,00369773 -0,00363065 -0,00370458 -0,00101662 -0,00261402 0,00000683

46 0,00872939 0,00346449 0,00869151 0,00345850 0,00155870 0,00713281 0,00005088

47 0,01057692 0,02014743 0,01052138 0,01994716 0,00748682 0,00303455 0,00000921

48 -0,01831589 -0,01453659 -0,01848570 -0,01464328 -0,00494938 -0,01353632 0,00018323

49 -0,01744609 -0,00861888 -0,01760006 -0,00865623 -0,00279688 -0,01480319 0,00021913

50 -0,00147965 0,00517902 -0,00148075 0,00516566 0,00217247 -0,00365322 0,00001335

-0,091521 0,004060

Média M -0,001830 VarResíduos 0,000085

Var M 0,000120

1/N 0,020000

varAR varCAR desvAR

-10 0,00008747 0,00008747 0,00935233

-9 0,00009156 0,00017903 0,01338021

-8 0,00008899 0,00026802 0,01637119

-7 0,00009224 0,00036025 0,01898030

-6 0,00008633 0,00044658 0,02113239

-5 0,00008667 0,00053325 0,02309217

-4 0,00009295 0,00062620 0,02502396

-3 0,00008859 0,00071479 0,02673546

-2 0,00008693 0,00080172 0,02831461

-1 0,00008697 0,00088868 0,02981078

0 0,00009492 0,00098361 0,03136250

1 0,00008659 0,00107020 0,03271387

2 0,00008920 0,00115940 0,03404992

3 0,00008747 0,00124687 0,03531101

4 0,00008648 0,00133335 0,03651508

5 0,00008631 0,00141966 0,03767834

6 0,00008994 0,00150960 0,03885355

7 0,00008934 0,00159894 0,03998674

8 0,00008721 0,00168615 0,04106274

9 0,00008628 0,00177243 0,04210026

10 0,00008629 0,00185872 0,04311285

11 0,00008690 0,00194562 0,04410920

12 0,00008630 0,00203192 0,04507680

13 0,00009022 0,00212213 0,04606662

14 0,00008788 0,00221002 0,04701081

15 0,00008685 0,00229686 0,04792561

16 0,00008637 0,00238323 0,04881838

17 0,00008629 0,00246953 0,04969433

18 0,00008699 0,00255652 0,05056202

19 0,00008788 0,00264440 0,05142369

20 0,00009708 0,00274148 0,05235912

TempoEmpresa star Ibov star LN Empresa star LN Ibov star Ypred AR CAR t

-10 0,01515522 0,00739096 0,01504153 0,00736378 0,00296276 0,01207877 0,012 1,29152497

-9 0,00216711 -0,02099135 0,00216476 -0,02121480 -0,00731202 0,00947679 0,022 1,61100247

-8 -0,00792888 -0,01558351 -0,00796048 -0,01570621 -0,00533154 -0,00262894 0,019 1,15609233

-7 0,00242189 0,01892574 0,00241897 0,01874887 0,00705601 -0,00463704 0,014 0,75286297

-6 -0,00362406 -0,00369773 -0,00363065 -0,00370458 -0,00101662 -0,00261402 0,012 0,55249518

-5 0,00872939 0,00346449 0,00869151 0,00345850 0,00155870 0,00713281 0,019 0,81449056

-4 0,01057692 0,02014743 0,01052138 0,01994716 0,00748682 0,00303455 0,022 0,87287982

-3 -0,01831589 -0,01453659 -0,01848570 -0,01464328 -0,00494938 -0,01353632 0,008 0,31069546

-2 -0,01744609 -0,00861888 -0,01760006 -0,00865623 -0,00279688 -0,01480319 -0,006 -0,22944335

-1 -0,00147965 0,00517902 -0,00148075 0,00516566 0,00217247 -0,00365322 -0,010 -0,34047484

0 0,01284268 0,02322504 0,01276091 0,02295945 0,00856982 0,00419108 -0,006 -0,18999555

1 -0,01316752 -0,00653316 -0,01325498 -0,00655460 -0,00204128 -0,01121370 -0,017 -0,52492829

2 -0,00716580 0,01266264 -0,00719160 0,01258314 0,00483926 -0,01203086 -0,029 -0,85766114

3 -0,00696864 -0,01098100 -0,00699304 -0,01104174 -0,00365453 -0,00333851 -0,033 -0,92157649

4 0,00325815 0,00200458 0,00325285 0,00200257 0,00103526 0,00221759 -0,030 -0,83045708

5 -0,01498876 -0,00038489 -0,01510223 -0,00038497 0,00017687 -0,01527910 -0,046 -1,21033215

6 0,01318793 0,01441123 0,01310172 0,01430838 0,00545953 0,00764220 -0,038 -0,97703047

7 0,00750939 0,01300983 0,00748133 0,01292593 0,00496250 0,00251883 -0,035 -0,88635072

8 -0,00621118 0,00633116 -0,00623055 0,00631120 0,00258433 -0,00881488 -0,044 -1,07779340

9 0,00000000 -0,00250170 0,00000000 -0,00250484 -0,00058528 0,00058528 -0,044 -1,03733021

10 0,01625000 -0,00264703 0,01611938 -0,00265054 -0,00063767 0,01675705 -0,027 -0,62428770

11 0,00861009 0,00485816 0,00857323 0,00484639 0,00205769 0,00651554 -0,020 -0,46247215

12 -0,01219512 -0,00064424 -0,01227009 -0,00064445 0,00008358 -0,01235367 -0,033 -0,72660321

13 0,02469136 0,01501196 0,02439145 0,01490039 0,00567237 0,01871908 -0,014 -0,30464292

14 0,01204819 0,00889189 0,01197619 0,00885259 0,00349802 0,00847817 -0,006 -0,11817925

15 0,01428571 0,00455389 0,01418463 0,00454356 0,00194881 0,01223583 0,007 0,13938526

16 0,00798122 -0,00439143 0,00794954 -0,00440110 -0,00126704 0,00921658 0,016 0,32562952

17 0,00372613 -0,00077434 0,00371920 -0,00077464 0,00003677 0,00368243 0,020 0,39399137

18 0,00858469 -0,00892129 0,00854805 -0,00896132 -0,00290656 0,01145461 0,031 0,61377585

19 0,00414079 0,00887398 0,00413224 0,00883484 0,00349164 0,00064060 0,032 0,61594854

20 0,01030928 0,02621765 0,01025650 0,02587985 0,00961979 0,00063671 0,032 0,61710464



83 
 

Resultados com o índice Ibovespa: Dados de 2012 – CCR 

 

CCRO3 Ibovespa LN Empresa LN Ibovespa Ypred Resíduo Res2 -0,000468 alfa

1 -0,01081425 -0,00254106 -0,01087315 -0,00254429 -0,00099132 -0,00988183 0,00009765 0,205673 beta

2 0,00964630 0,01336005 0,00960007 0,01327159 0,00226159 0,00733848 0,00005385

3 -0,00530786 0,00169527 -0,00532199 0,00169383 -0,00011965 -0,00520235 0,00002706

4 -0,00960512 0,01469721 -0,00965155 0,01459025 0,00253280 -0,01218435 0,00014846

5 -0,01077586 -0,00187607 -0,01083434 -0,00187783 -0,00085424 -0,00998010 0,00009960

6 -0,00457516 -0,01268152 -0,00458566 -0,01276262 -0,00309295 -0,00149271 0,00000223

7 0,00831692 -0,00703689 0,00828252 -0,00706176 -0,00192044 0,01020296 0,00010410

8 -0,01975255 -0,04825881 -0,01995024 -0,04946214 -0,01064107 -0,00930917 0,00008666

9 -0,00819309 -0,00093693 -0,00822684 -0,00093737 -0,00066082 -0,00756602 0,00005724

10 0,00223264 0,00971551 0,00223015 0,00966862 0,00152055 0,00070960 0,00000050

11 0,04477612 0,00321578 0,04380262 0,00321062 0,00019232 0,04361031 0,00190186

12 0,00063966 -0,01205482 0,00063945 -0,01212806 -0,00296244 0,00360190 0,00001297

13 0,00575325 0,00214585 0,00573676 0,00214355 -0,00002715 0,00576392 0,00003322

14 0,01885593 -0,01986057 0,01868036 -0,02006044 -0,00459392 0,02327429 0,00054169

15 0,01289249 -0,02929588 0,01281009 -0,02973358 -0,00658343 0,01939352 0,00037611

16 -0,02052967 -0,00207101 -0,02074333 -0,00207316 -0,00089442 -0,01984891 0,00039398

17 -0,00985118 0,00646150 -0,00990003 0,00644072 0,00085666 -0,01075669 0,00011571

18 0,01143099 0,02502301 0,01136615 0,02471506 0,00461521 0,00675094 0,00004558

19 -0,01632482 -0,02001803 -0,01645954 -0,02022110 -0,00462697 -0,01183257 0,00014001

20 0,00787234 0,03960474 0,00784152 0,03884058 0,00752045 0,00032106 0,00000010

21 -0,00042221 0,01061248 -0,00042230 0,01055657 0,00170318 -0,00212548 0,00000452

22 -0,00084477 0,01416459 -0,00084513 0,01406521 0,00242482 -0,00326995 0,00001069

23 -0,00655253 0,00786395 -0,00657409 0,00783319 0,00114306 -0,00771714 0,00005955

24 -0,00085106 -0,02033638 -0,00085143 -0,02054601 -0,00469379 0,00384236 0,00001476

25 0,01171210 0,02078598 0,01164404 0,02057290 0,00376328 0,00788076 0,00006211

26 0,00505157 -0,00119567 0,00503885 -0,00119638 -0,00071409 0,00575294 0,00003310

27 -0,01591623 -0,01739526 -0,01604425 -0,01754833 -0,00407725 -0,01196700 0,00014321

28 0,02426048 0,02305592 0,02397087 0,02279415 0,00422013 0,01975074 0,00039009

29 -0,01101184 0,02962145 -0,01107292 0,02919121 0,00553583 -0,01660876 0,00027585

30 -0,01722689 -0,01065142 -0,01737700 -0,01070855 -0,00267049 -0,01470651 0,00021628

31 -0,00598546 0,01524003 -0,00600345 0,01512506 0,00264280 -0,00864625 0,00007476

32 -0,00731183 0,03721034 -0,00733869 0,03653475 0,00704620 -0,01438489 0,00020693

33 0,01191508 0,00409987 0,01184465 0,00409149 0,00037349 0,01147116 0,00013159

34 0,01027617 -0,01973917 0,01022373 -0,01993659 -0,00456845 0,01479218 0,00021881

35 -0,00445010 -0,01740946 -0,00446003 -0,01756279 -0,00408022 -0,00037980 0,00000014

36 0,01064283 0,01523915 0,01058659 0,01512420 0,00264262 0,00794397 0,00006311

37 -0,01642797 0,00813832 -0,01656441 0,00810538 0,00119904 -0,01776344 0,00031554

38 0,01734475 0,00901399 0,01719605 0,00897361 0,00137761 0,01581844 0,00025022

39 -0,00294675 -0,00291628 -0,00295110 -0,00292054 -0,00106870 -0,00188240 0,00000354

40 -0,01498839 -0,02501248 -0,01510185 -0,02533061 -0,00567786 -0,00942399 0,00008881

41 0,00771539 -0,00396057 0,00768578 -0,00396844 -0,00128423 0,00897000 0,00008046

42 0,00191408 0,02137337 0,00191225 0,02114816 0,00388159 -0,00196934 0,00000388

43 -0,01018892 -0,00493177 -0,01024118 -0,00494397 -0,00148487 -0,00875632 0,00007667

44 -0,00300236 0,00517970 -0,00300688 0,00516633 0,00059455 -0,00360143 0,00001297

45 -0,01871370 -0,02682873 -0,01889102 -0,02719519 -0,00606135 -0,01282967 0,00016460

46 0,01117931 -0,00451948 0,01111728 -0,00452972 -0,00139967 0,01251695 0,00015667

47 -0,00195101 -0,00787484 -0,00195291 -0,00790601 -0,00209408 0,00014116 0,00000002

48 -0,00456125 -0,00721601 -0,00457169 -0,00724217 -0,00195754 -0,00261414 0,00000683

49 -0,00960070 -0,01622021 -0,00964708 -0,01635320 -0,00383144 -0,00581564 0,00003382

50 0,01343908 0,00559921 0,01334958 0,00558359 0,00068037 0,01266921 0,00016051

-0,007310 0,007499

Média M -0,000146 VarResíduos 0,000156

Var M 0,000304

1/N 0,020000

varAR varCAR desvAR

-10 0,00015950 0,00015950 0,01262920

-9 0,00016401 0,00032351 0,01798630

-8 0,00015958 0,00048309 0,02197931

-7 0,00015964 0,00064273 0,02535206

-6 0,00016687 0,00080960 0,02845345

-5 0,00015954 0,00096914 0,03113106

-4 0,00015997 0,00112911 0,03360221

-3 0,00015986 0,00128897 0,03590227

-2 0,00016205 0,00145102 0,03809227

-1 0,00015968 0,00161070 0,04013359

0 0,00015983 0,00177053 0,04207771

1 0,00016362 0,00193416 0,04397907

2 0,00016102 0,00209518 0,04577309

3 0,00016755 0,00226272 0,04756807

4 0,00016442 0,00242714 0,04926600

5 0,00015954 0,00258667 0,05085936

6 0,00016257 0,00274924 0,05243320

7 0,00016053 0,00290977 0,05394225

8 0,00016155 0,00307132 0,05541945

9 0,00016374 0,00323505 0,05687751

10 0,00016126 0,00339632 0,05827791

11 0,00016174 0,00355805 0,05964942

12 0,00015942 0,00371748 0,06097110

13 0,00016157 0,00387905 0,06228200

14 0,00015965 0,00403870 0,06355076

15 0,00015951 0,00419821 0,06479361

16 0,00016142 0,00435963 0,06602749

17 0,00016746 0,00452709 0,06728363

18 0,00015948 0,00468657 0,06845849

19 0,00016091 0,00484748 0,06962381

20 0,00015975 0,00500723 0,07076177

TempoEmpresa star Ibov star LN Empresa star LN Ibov star Ypred AR CAR t

-10 0,00771539 -0,00396057 0,00768578 -0,00396844 -0,00128423 0,00897000 0,009 0,71025914

-9 0,00191408 0,02137337 0,00191225 0,02114816 0,00388159 -0,00196934 0,007 0,38922177

-8 -0,01018892 -0,00493177 -0,01024118 -0,00494397 -0,00148487 -0,00875632 -0,002 -0,07987764

-7 -0,00300236 0,00517970 -0,00300688 0,00516633 0,00059455 -0,00360143 -0,005 -0,21130768

-6 -0,01871370 -0,02682873 -0,01889102 -0,02719519 -0,00606135 -0,01282967 -0,018 -0,63917568

-5 0,01117931 -0,00451948 0,01111728 -0,00452972 -0,00139967 0,01251695 -0,006 -0,18212699

-4 -0,00195101 -0,00787484 -0,00195291 -0,00790601 -0,00209408 0,00014116 -0,006 -0,16453207

-3 -0,00456125 -0,00721601 -0,00457169 -0,00724217 -0,00195754 -0,00261414 -0,008 -0,22680411

-2 -0,00960070 -0,01622021 -0,00964708 -0,01635320 -0,00383144 -0,00581564 -0,014 -0,36643717

-1 0,01343908 0,00559921 0,01334958 0,00558359 0,00068037 0,01266921 -0,001 -0,03212309

0 0,01586957 -0,00697161 0,01574496 -0,00699603 -0,00190692 0,01765188 0,016 0,38886778

1 0,00149797 0,02045488 0,00149685 0,02024848 0,00369655 -0,00219971 0,014 0,32203866

2 -0,02991453 -0,01281014 -0,03037110 -0,01289290 -0,00311975 -0,02725135 -0,013 -0,28594068

3 0,02202643 0,02848511 0,02178735 0,02808696 0,00530872 0,01647864 0,003 0,07127150

4 -0,00862069 0,02230225 -0,00865806 0,02205719 0,00406855 -0,01272662 -0,009 -0,18950941

5 0,00260870 -0,00442991 0,00260530 -0,00443975 -0,00138116 0,00398646 -0,005 -0,10519027

6 0,00086730 0,01770087 0,00086693 0,01754604 0,00314073 -0,00227380 -0,008 -0,14539858

7 0,01906412 0,01062086 0,01888468 0,01056486 0,00170489 0,01717979 0,010 0,17715392

8 -0,00510204 -0,01466890 -0,00511510 -0,01477755 -0,00350737 -0,00160773 0,008 0,14342175

9 -0,00256410 -0,02058902 -0,00256740 -0,02080393 -0,00474684 0,00217944 0,010 0,17806329

10 0,00257069 0,01360090 0,00256740 0,01350924 0,00231047 0,00025693 0,010 0,17819313

11 -0,01709402 -0,01527565 -0,01724181 -0,01539353 -0,00363406 -0,01360774 -0,003 -0,05403272

12 -0,01043478 0,00258061 -0,01048961 0,00257729 0,00006206 -0,01055166 -0,014 -0,22592150

13 -0,01933216 -0,01474880 -0,01952147 -0,01485864 -0,00352405 -0,01599742 -0,030 -0,47802096

14 -0,00537634 -0,00557348 -0,00539085 -0,00558907 -0,00161755 -0,00377330 -0,034 -0,52785217

15 0,04414414 -0,00415791 0,04319755 -0,00416658 -0,00132498 0,04452253 0,011 0,16941672

16 0,01639344 -0,01423607 0,01626052 -0,01433838 -0,00341705 0,01967757 0,031 0,46427157

17 0,02122241 0,02832852 0,02100035 0,02793469 0,00527740 0,01572295 0,046 0,68928562

18 0,00332502 -0,00371899 0,00331951 -0,00372593 -0,00123435 0,00455385 0,051 0,74397624

19 0,00000000 0,01225876 0,00000000 0,01218423 0,00203795 -0,00203795 0,049 0,70225316

20 -0,00165700 0,00615890 -0,00165838 0,00614002 0,00079481 -0,00245319 0,046 0,65629156



84 
 

Resultados com o índice Ibovespa: Dados de 2012 – Ecorodovia 

 

 

ECOR3 Ibovespa LN Empresa LN Ibovespa Ypred Resíduo Res2 -0,000776 alfa

1 0,00370645 -0,00254106 0,00369960 -0,00254429 -0,00122405 0,00492364 0,00002424 0,176151 beta

2 0,00295421 0,01336005 0,00294985 0,01327159 0,00156194 0,00138792 0,00000193

3 -0,00662739 0,00169527 -0,00664945 0,00169383 -0,00047749 -0,00617196 0,00003809

4 0,01186064 0,01469721 0,01179085 0,01459025 0,00179422 0,00999663 0,00009993

5 -0,00512821 -0,00187607 -0,00514140 -0,00187783 -0,00110665 -0,00403475 0,00001628

6 -0,00147275 -0,01268152 -0,00147384 -0,01276262 -0,00302401 0,00155017 0,00000240

7 0,01106195 -0,00703689 0,01100121 -0,00706176 -0,00201980 0,01302101 0,00016955

8 -0,00437637 -0,04825881 -0,00438597 -0,04946214 -0,00948867 0,00510270 0,00002604

9 -0,00366300 -0,00093693 -0,00366973 -0,00093737 -0,00094098 -0,00272874 0,00000745

10 -0,01397059 0,00971551 -0,01406910 0,00966862 0,00092727 -0,01499637 0,00022489

11 0,02460850 0,00321578 0,02431059 0,00321062 -0,00021031 0,02452090 0,00060127

12 -0,00873362 -0,01205482 -0,00877199 -0,01212806 -0,00291224 -0,00585975 0,00003434

13 -0,00587372 0,00214585 -0,00589103 0,00214355 -0,00039828 -0,00549276 0,00003017

14 0,01181684 -0,01986057 0,01174757 -0,02006044 -0,00430953 0,01605710 0,00025783

15 -0,00437956 -0,02929588 -0,00438918 -0,02973358 -0,00601347 0,00162429 0,00000264

16 -0,02785924 -0,00207101 -0,02825467 -0,00207316 -0,00114106 -0,02711361 0,00073515

17 -0,00904977 0,00646150 -0,00909097 0,00644072 0,00035867 -0,00944965 0,00008930

18 -0,00608828 0,02502301 -0,00610689 0,02471506 0,00357772 -0,00968461 0,00009379

19 0,00995406 -0,02001803 0,00990484 -0,02022110 -0,00433783 0,01424268 0,00020285

20 0,01288855 0,03960474 0,01280620 0,03884058 0,00606594 0,00674026 0,00004543

21 -0,00449102 0,01061248 -0,00450113 0,01055657 0,00108368 -0,00558482 0,00003119

22 -0,01428571 0,01416459 -0,01438874 0,01406521 0,00170174 -0,01609047 0,00025890

23 0,00152555 0,00786395 0,00152439 0,00783319 0,00060396 0,00092043 0,00000085

24 -0,00304646 -0,02033638 -0,00305111 -0,02054601 -0,00439507 0,00134396 0,00000181

25 0,01298701 0,02078598 0,01290340 0,02057290 0,00284807 0,01005533 0,00010111

26 0,00301659 -0,00119567 0,00301205 -0,00119638 -0,00098661 0,00399866 0,00001599

27 -0,00676692 -0,01739526 -0,00678992 -0,01754833 -0,00386702 -0,00292289 0,00000854

28 0,00378501 0,02305592 0,00377787 0,02279415 0,00323935 0,00053852 0,00000029

29 0,01357466 0,02962145 0,01348335 0,02919121 0,00436620 0,00911715 0,00008312

30 -0,02083333 -0,01065142 -0,02105341 -0,01070855 -0,00266219 -0,01839122 0,00033824

31 -0,02279635 0,01524003 -0,02306021 0,01512506 0,00188843 -0,02494864 0,00062243

32 -0,00544323 0,03721034 -0,00545810 0,03653475 0,00565977 -0,01111787 0,00012361

33 0,02580141 0,00409987 0,02547417 0,00409149 -0,00005514 0,02552931 0,00065175

34 -0,01829268 -0,01973917 -0,01846206 -0,01993659 -0,00428772 -0,01417435 0,00020091

35 -0,00155280 -0,01740946 -0,00155400 -0,01756279 -0,00386957 0,00231557 0,00000536

36 0,01477449 0,01523915 0,01466641 0,01512420 0,00188828 0,01277814 0,00016328

37 -0,01379310 0,00813832 -0,01388911 0,00810538 0,00065191 -0,01454102 0,00021144

38 0,02097902 0,00901399 0,02076199 0,00897361 0,00080484 0,01995715 0,00039829

39 0,00532725 -0,00291628 0,00531311 -0,00292054 -0,00129032 0,00660343 0,00004361

40 -0,01892506 -0,02501248 -0,01910643 -0,02533061 -0,00523788 -0,01386855 0,00019234

41 0,00848765 -0,00396057 0,00845184 -0,00396844 -0,00147491 0,00992675 0,00009854

42 0,00535578 0,02137337 0,00534149 0,02114816 0,00294941 0,00239208 0,00000572

43 0,00228311 -0,00493177 0,00228050 -0,00494397 -0,00164675 0,00392725 0,00001542

44 -0,00151860 0,00517970 -0,00151976 0,00516633 0,00013419 -0,00165395 0,00000274

45 -0,01901141 -0,02682873 -0,01919445 -0,02719519 -0,00556633 -0,01362812 0,00018573

46 0,01782946 -0,00451948 0,01767238 -0,00452972 -0,00157378 0,01924616 0,00037041

47 -0,00837776 -0,00787484 -0,00841305 -0,00790601 -0,00216852 -0,00624453 0,00003899

48 -0,01228879 -0,00721601 -0,01236492 -0,00724217 -0,00205158 -0,01031334 0,00010636

49 0,00388802 -0,01622021 0,00388049 -0,01635320 -0,00365650 0,00753698 0,00005681

50 0,00387297 0,00559921 0,00386549 0,00558359 0,00020769 0,00365780 0,00001338

-0,007310 0,007051

Média M -0,000146 VarResíduos 0,000147

Var M 0,000304

1/N 0,020000

varAR varCAR desvAR

-10 0,00014997 0,00014997 0,01224619

-9 0,00015421 0,00030418 0,01744083

-8 0,00015005 0,00045423 0,02131275

-7 0,00015010 0,00060433 0,02458321

-6 0,00015690 0,00076124 0,02759055

-5 0,00015001 0,00091125 0,03018695

-4 0,00015041 0,00106166 0,03258316

-3 0,00015031 0,00121198 0,03481346

-2 0,00015237 0,00136435 0,03693705

-1 0,00015015 0,00151449 0,03891646

0 0,00015028 0,00166477 0,04080163

1 0,00015385 0,00181862 0,04264532

2 0,00015140 0,00197002 0,04438494

3 0,00015754 0,00212756 0,04612548

4 0,00015460 0,00228216 0,04777192

5 0,00015001 0,00243216 0,04931696

6 0,00015286 0,00258502 0,05084307

7 0,00015094 0,00273595 0,05230636

8 0,00015190 0,00288785 0,05373875

9 0,00015396 0,00304181 0,05515259

10 0,00015163 0,00319344 0,05651053

11 0,00015208 0,00334552 0,05784044

12 0,00014990 0,00349542 0,05912204

13 0,00015192 0,00364734 0,06039319

14 0,00015011 0,00379745 0,06162347

15 0,00014998 0,00394744 0,06282862

16 0,00015178 0,00409921 0,06402509

17 0,00015745 0,00425667 0,06524313

18 0,00014995 0,00440662 0,06638236

19 0,00015130 0,00455792 0,06751234

20 0,00015021 0,00470813 0,06861579

Empresa star Ibov star LN Empresa star LN Ibov star Ypred AR CAR t

-10 0,00848765 -0,00396057 0,00845184 -0,00396844 -0,00147491 0,00992675 0,010 0,81059861

-9 0,00535578 0,02137337 0,00534149 0,02114816 0,00294941 0,00239208 0,012 0,70632095

-8 0,00228311 -0,00493177 0,00228050 -0,00494397 -0,00164675 0,00392725 0,016 0,76227051

-7 -0,00151860 0,00517970 -0,00151976 0,00516633 0,00013419 -0,00165395 0,015 0,59358134

-6 -0,01901141 -0,02682873 -0,01919445 -0,02719519 -0,00556633 -0,01362812 0,001 0,03494000

-5 0,01782946 -0,00451948 0,01767238 -0,00452972 -0,00157378 0,01924616 0,020 0,66950024

-4 -0,00837776 -0,00787484 -0,00841305 -0,00790601 -0,00216852 -0,00624453 0,014 0,42861516

-3 -0,01228879 -0,00721601 -0,01236492 -0,00724217 -0,00205158 -0,01031334 0,004 0,10491055

-2 0,00388802 -0,01622021 0,00388049 -0,01635320 -0,00365650 0,00753698 0,011 0,30292848

-1 0,00387297 0,00559921 0,00386549 0,00558359 0,00020769 0,00365780 0,015 0,38151157

0 0,01620370 -0,00697161 0,01607382 -0,00699603 -0,00200822 0,01808205 0,033 0,80705431

1 -0,01138952 0,02045488 -0,01145488 0,02024848 0,00279093 -0,01424581 0,019 0,43810956

2 -0,02073733 -0,01281014 -0,02095537 -0,01289290 -0,00304696 -0,01790840 0,001 0,01745909

3 0,03058824 0,02848511 0,03012974 0,02808696 0,00417168 0,02595806 0,027 0,57957075

4 -0,00152207 0,02230225 -0,00152323 0,02205719 0,00310953 -0,00463276 0,022 0,46261947

5 0,00228659 -0,00442991 0,00228398 -0,00443975 -0,00155793 0,00384191 0,026 0,52602852

6 -0,02205323 0,01770087 -0,02230004 0,01754604 0,00231489 -0,02461493 0,001 0,02610382

7 0,00155521 0,01062086 0,00155400 0,01056486 0,00108515 0,00046886 0,002 0,03433722

8 0,00388199 -0,01466890 0,00387447 -0,01477755 -0,00337895 0,00725342 0,009 0,16839755

9 -0,00464037 -0,02058902 -0,00465117 -0,02080393 -0,00444050 -0,00021067 0,009 0,16026086

10 -0,00388500 0,01360090 -0,00389257 0,01350924 0,00160380 -0,00549637 0,003 0,05914704

11 -0,00546022 -0,01527565 -0,00547518 -0,01539353 -0,00348745 -0,00198773 0,00135470 0,02342138

12 -0,01098039 0,00258061 -0,01104112 0,00257729 -0,00032187 -0,01071925 -0,00936455 -0,15839347

13 -0,01110230 -0,01474880 -0,01116439 -0,01485864 -0,00339323 -0,00777116 -0,01713570 -0,28373571

14 -0,00400962 -0,00557348 -0,00401768 -0,00558907 -0,00176039 -0,00225730 -0,01939300 -0,31470157

15 0,04347826 -0,00415791 0,04255961 -0,00416658 -0,00150981 0,04406943 0,02467643 0,39275769

16 0,00617284 -0,01423607 0,00615387 -0,01433838 -0,00330159 0,00945545 0,03413188 0,53310159

17 0,00690184 0,02832852 0,00687813 0,02793469 0,00414486 0,00273327 0,03686515 0,56504259

18 0,00456969 -0,00371899 0,00455928 -0,00372593 -0,00143219 0,00599147 0,04285662 0,64560248

19 0,00606520 0,01225876 0,00604688 0,01218423 0,00137040 0,00467648 0,04753310 0,70406533

20 0,00075358 0,00615890 0,00075330 0,00614002 0,00030570 0,00044759 0,04798069 0,69926603



85 
 

Resultados com o índice Ibovespa: Dados de 2011 – Bic Banco 

 

BICB4 Ibovespa LN Empresa LN Ibovespa Ypred Resíduo Res2 0,000349 alfa

1 -0,00418702 0,01831835 -0,00419581 0,01815259 0,01216280 -0,01635861 0,00026760 0,650829 beta

2 -0,00911002 -0,00497908 -0,00915177 -0,00499152 -0,00290006 -0,00625171 0,00003908

3 -0,00141443 0,00613072 -0,00141543 0,00611201 0,00432644 -0,00574187 0,00003297

4 0,00991501 -0,00651711 0,00986618 -0,00653844 -0,00390684 0,01377302 0,00018970

5 0,00000000 -0,00848130 0,00000000 -0,00851747 -0,00519485 0,00519485 0,00002699

6 0,00911641 0,01641607 0,00907511 0,01628279 0,01094588 -0,00187077 0,00000350

7 0,00000000 -0,00691196 0,00000000 -0,00693596 -0,00416556 0,00416556 0,00001735

8 -0,00694927 0,00894947 -0,00697353 0,00890966 0,00614723 -0,01312076 0,00017215

9 -0,01329601 0,00686628 -0,01338519 0,00684282 0,00480207 -0,01818727 0,00033078

10 0,00992908 -0,00869025 0,00988011 -0,00872823 -0,00533202 0,01521213 0,00023141

11 0,02176966 0,00908390 0,02153609 0,00904289 0,00623394 0,01530215 0,00023416

12 0,03917526 0,00598204 0,03842738 0,00596422 0,00423026 0,03419712 0,00116944

13 0,01917989 0,00000881 0,01899828 0,00000881 0,00035430 0,01864398 0,00034760

14 0,00000000 0,00291124 0,00000000 0,00290701 0,00224053 -0,00224053 0,00000502

15 0,03374432 0,01151624 0,03318747 0,01145043 0,00780084 0,02538663 0,00064448

16 0,00878845 0,00221517 0,00875006 0,00221272 0,00178867 0,00696139 0,00004846

17 0,00933416 0,01276111 0,00929087 0,01268038 0,00860133 0,00068954 0,00000048

18 0,01479655 -0,01040555 0,01468815 -0,01046007 -0,00645915 0,02114729 0,00044721

19 0,01640340 -0,00883127 0,01627032 -0,00887050 -0,00542461 0,02169493 0,00047067

20 0,00478183 0,01273485 0,00477043 0,01265444 0,00858444 -0,00381401 0,00001455

21 0,02379536 0,00194453 0,02351666 0,00194264 0,00161290 0,02190377 0,00047977

22 -0,00174317 0,01026703 -0,00174469 0,01021469 0,00699658 -0,00874128 0,00007641

23 -0,01396973 0,00024262 -0,01406823 0,00024259 0,00050646 -0,01457468 0,00021242

24 0,00236128 0,00192336 0,00235849 0,00192151 0,00159914 0,00075935 0,00000058

25 0,00588928 -0,00131769 0,00587201 -0,00131856 -0,00050959 0,00638160 0,00004072

26 -0,00058548 -0,02609516 -0,00058565 -0,02644168 -0,01686044 0,01627479 0,00026487

27 -0,03456356 0,00774509 -0,03517501 0,00771525 0,00536988 -0,04054489 0,00164389

28 -0,00606796 -0,01068935 -0,00608645 -0,01074689 -0,00664582 0,00055937 0,00000031

29 -0,01282051 -0,00175687 -0,01290340 -0,00175842 -0,00079586 -0,01210754 0,00014659

30 -0,03092146 0,00072703 -0,03140962 0,00072676 0,00082157 -0,03223118 0,00103885

31 -0,02233567 0,01667297 -0,02258889 0,01653550 0,01111035 -0,03369924 0,00113564

32 0,01370757 -0,00242365 0,01361447 -0,00242659 -0,00123073 0,01484520 0,00022038

33 0,00515132 -0,00352577 0,00513810 -0,00353200 -0,00195016 0,00708826 0,00005024

34 0,02049968 0,00502232 0,02029239 0,00500975 0,00360906 0,01668333 0,00027833

35 0,00690521 0,01255962 0,00688148 0,01248141 0,00847183 -0,00159035 0,00000253

36 0,00561097 0,00480486 0,00559529 0,00479335 0,00346822 0,00212707 0,00000452

37 0,00185989 0,01517173 0,00185816 0,01505779 0,01014862 -0,00829046 0,00006873

38 0,01608911 -0,00533059 0,01596105 -0,00534485 -0,00313001 0,01909106 0,00036447

39 0,02192448 0,00069952 0,02168760 0,00069928 0,00080368 0,02088392 0,00043614

40 -0,02383790 -0,01345906 -0,02412662 -0,01355046 -0,00847046 -0,01565616 0,00024512

41 -0,08119658 -0,00057325 -0,08468309 -0,00057341 -0,00002462 -0,08465846 0,00716706

42 0,00598007 -0,00618691 0,00596226 -0,00620613 -0,00369056 0,00965282 0,00009318

43 -0,01651255 -0,01163014 -0,01665040 -0,01169830 -0,00726503 -0,00938537 0,00008809

44 -0,04701142 -0,01669444 -0,04815236 -0,01683536 -0,01060837 -0,03754398 0,00140955

45 -0,01198027 0,00746064 -0,01205261 0,00743295 0,00518615 -0,01723876 0,00029717

46 0,04707561 0,01538934 0,04600114 0,01527213 0,01028811 0,03571303 0,00127542

47 0,00885559 0,00164591 0,00881661 0,00164456 0,00141889 0,00739771 0,00005473

48 0,00540176 -0,01784820 0,00538722 -0,01800940 -0,01137247 0,01675969 0,00028089

49 -0,03626595 -0,02412595 -0,03693990 -0,02442174 -0,01554581 -0,02139409 0,00045771

50 0,04390244 0,02467619 0,04296604 0,02437665 0,01621360 0,02675244 0,00071569

0,041382 0,023244

Média M 0,000828 VarResíduos 0,000484

Var M 0,000119

1/N 0,020000

varAR varCAR desvAR

-10 0,00049409 0,00049409 0,02222805

-9 0,00049795 0,00099204 0,03149663

-8 0,00050669 0,00149873 0,03871345

-7 0,00051931 0,00201804 0,04492264

-6 0,00049748 0,00251552 0,05015496

-5 0,00051090 0,00302642 0,05501294

-4 0,00049398 0,00352040 0,05933300

-3 0,00052280 0,00404320 0,06358619

-2 0,00054580 0,00458901 0,06774221

-1 0,00053905 0,00512806 0,07161046

0 0,00049571 0,00562377 0,07499177

1 0,00051838 0,00614214 0,07837182

2 0,00049639 0,00663853 0,08147717

3 0,00049511 0,00713364 0,08446089

4 0,00053739 0,00767104 0,08758445

5 0,00049418 0,00816522 0,09036161

6 0,00049448 0,00865970 0,09305750

7 0,00049517 0,00915486 0,09568106

8 0,00049517 0,00965004 0,09823460

9 0,00051953 0,01016957 0,10084427

10 0,00049610 0,01066567 0,10327473

11 0,00049682 0,01116249 0,10565267

12 0,00050304 0,01166553 0,10800709

13 0,00049725 0,01216278 0,11028499

14 0,00050899 0,01267177 0,11256895

15 0,00050077 0,01317254 0,11477166

16 0,00050074 0,01367327 0,11693277

17 0,00050458 0,01417785 0,11907077

18 0,00050814 0,01468599 0,12118575

19 0,00049462 0,01518060 0,12320959

20 0,00049396 0,01567456 0,12519808

TempoEmpresa star Ibov star LN Empresa star LN Ibov star Ypred AR CAR t

-10 -0,08119658 -0,00057325 -0,08468309 -0,00057341 -0,00002462 -0,08465846 -0,085 -3,80863280

-9 0,00598007 -0,00618691 0,00596226 -0,00620613 -0,00369056 0,00965282 -0,075 -2,38138608

-8 -0,01651255 -0,01163014 -0,01665040 -0,01169830 -0,00726503 -0,00938537 -0,084 -2,17988890

-7 -0,04701142 -0,01669444 -0,04815236 -0,01683536 -0,01060837 -0,03754398 -0,122 -2,71433293

-6 -0,01198027 0,00746064 -0,01205261 0,00743295 0,00518615 -0,01723876 -0,139 -2,77487525

-5 0,04707561 0,01538934 0,04600114 0,01527213 0,01028811 0,03571303 -0,103 -1,88066164

-4 0,00885559 0,00164591 0,00881661 0,00164456 0,00141889 0,00739771 -0,096 -1,61904888

-3 0,00540176 -0,01784820 0,00538722 -0,01800940 -0,01137247 0,01675969 -0,079 -1,24717848

-2 -0,03626595 -0,02412595 -0,03693990 -0,02442174 -0,01554581 -0,02139409 -0,101 -1,48647983

-1 0,04390244 0,02467619 0,04296604 0,02437665 0,01621360 0,02675244 -0,074 -1,03260040

0 0,00133511 -0,00384507 0,00133422 -0,00385248 -0,00215874 0,00349296 -0,070 -0,93946335

1 -0,01533333 -0,01637116 -0,01545210 -0,01650664 -0,01039443 -0,00505767 -0,076 -0,96348013

2 -0,01828030 -0,00465980 -0,01844945 -0,00467069 -0,00269125 -0,01575819 -0,091 -1,12016521

3 -0,03931034 -0,00298609 -0,04010386 -0,00299056 -0,00159777 -0,03850609 -0,130 -1,53649791

4 0,02010050 0,02422923 0,01990115 0,02394036 0,01592965 0,00397150 -0,126 -1,43635626

5 0,02392681 0,00261328 0,02364505 0,00260987 0,00204715 0,02159790 -0,104 -1,15319511

6 -0,01580756 0,00343780 -0,01593383 0,00343190 0,00258215 -0,01851598 -0,123 -1,31876040

7 -0,02025140 -0,00307141 -0,02045927 -0,00307613 -0,00165347 -0,01880580 -0,142 -1,47914696

8 0,00285103 -0,00307929 0,00284698 -0,00308404 -0,00165861 0,00450559 -0,137 -1,39483195

9 -0,00781805 -0,01676896 -0,00784877 -0,01691115 -0,01065770 0,00280892 -0,134 -1,33088206

10 -0,03581662 -0,00433385 -0,03647377 -0,00434327 -0,00247816 -0,03399561 -0,168 -1,62873777

11 0,00297177 0,00681163 0,00296736 0,00678854 0,00476675 -0,00179938 -0,170 -1,60911061

12 0,01555556 0,01147891 0,01543581 0,01141353 0,00777682 0,00765898 -0,162 -1,50312215

13 -0,01531729 -0,00554564 -0,01543581 -0,00556108 -0,00327074 -0,01216506 -0,175 -1,58238138

14 0,00074074 -0,01269701 0,00074047 -0,01277830 -0,00796792 0,00870839 -0,166 -1,47291525

15 -0,01480385 -0,00830630 -0,01491452 -0,00834099 -0,00507999 -0,00983453 -0,176 -1,53033460

16 0,00751315 0,01002624 0,00748506 0,00997631 0,00684144 0,00064362 -0,175 -1,49654738

17 0,00820283 -0,01055615 0,00816937 -0,01061226 -0,00655820 0,01472757 -0,160 -1,34598825

18 0,00813609 0,01414227 0,00810318 0,01404320 0,00948829 -0,00138512 -0,162 -1,33392723

19 -0,00440205 0,00375138 -0,00441177 0,00374436 0,00278551 -0,00719728 -0,169 -1,37043102

20 -0,01326455 0,00022199 -0,01335331 0,00022197 0,00049303 -0,01384635 -0,183 -1,45926031



86 
 

Resultados com o índice Ibovespa: Dados de 2011 – Santander 

 

SANB11 Ibovespa LN Empresa LN Ibovespa Ypred Resíduo Res2 0,000996 alfa

1 0,02121771 0,01831835 0,02099575 0,01815259 0,01395636 0,00703939 0,00004955 0,713982 beta

2 -0,01038844 -0,00497908 -0,01044277 -0,00499152 -0,00256811 -0,00787466 0,00006201

3 -0,03423094 0,00613072 -0,03483055 0,00611201 0,00535960 -0,04019015 0,00161525

4 0,02599244 -0,00651711 0,02566038 -0,00653844 -0,00367258 0,02933296 0,00086042

5 0,00921234 -0,00848130 0,00917017 -0,00851747 -0,00508557 0,01425574 0,00020323

6 0,01369238 0,01641607 0,01359948 0,01628279 0,01262135 0,00097813 0,00000096

7 -0,00495272 -0,00691196 -0,00496503 -0,00693596 -0,00395641 -0,00100862 0,00000102

8 -0,00497738 0,00894947 -0,00498980 0,00890966 0,00735707 -0,01234688 0,00015245

9 -0,00818554 0,00686628 -0,00821922 0,00684282 0,00588139 -0,01410061 0,00019883

10 0,00412655 -0,00869025 0,00411806 -0,00872823 -0,00523606 0,00935411 0,00008750

11 -0,00045662 0,00908390 -0,00045673 0,00904289 0,00745220 -0,00790893 0,00006255

12 -0,00274098 0,00598204 -0,00274474 0,00596422 0,00525409 -0,00799883 0,00006398

13 0,00824553 0,00000881 0,00821172 0,00000881 0,00100203 0,00720969 0,00005198

14 0,03271240 0,00291124 0,03218874 0,00290701 0,00307129 0,02911745 0,00084783

15 0,02375715 0,01151624 0,02347934 0,01145043 0,00917114 0,01430820 0,00020472

16 0,00687581 0,00221517 0,00685228 0,00221272 0,00257558 0,00427669 0,00001829

17 0,01835254 0,01276111 0,01818616 0,01268038 0,01004930 0,00813686 0,00006621

18 0,01257334 -0,01040555 0,01249496 -0,01046007 -0,00647255 0,01896751 0,00035977

19 0,00869205 -0,00883127 0,00865449 -0,00887050 -0,00533763 0,01399213 0,00019578

20 0,01764465 0,01273485 0,01749079 0,01265444 0,01003078 0,00746001 0,00005565

21 -0,00362903 0,00194453 -0,00363563 0,00194264 0,00238276 -0,00601839 0,00003622

22 0,02185350 0,01026703 0,02161814 0,01021469 0,00828884 0,01332929 0,00017767

23 -0,01108911 0,00024262 -0,01115105 0,00024259 0,00116895 -0,01232000 0,00015178

24 -0,00240288 0,00192336 -0,00240578 0,00192151 0,00236767 -0,00477344 0,00002279

25 -0,01364914 -0,00131769 -0,01374314 -0,00131856 0,00005431 -0,01379746 0,00019037

26 0,00122100 -0,02609516 0,00122026 -0,02644168 -0,01788313 0,01910339 0,00036494

27 -0,00731707 0,00774509 -0,00734397 0,00771525 0,00650429 -0,01384827 0,00019177

28 -0,00368550 -0,01068935 -0,00369231 -0,01074689 -0,00667734 0,00298503 0,00000891

29 -0,00082203 -0,00175687 -0,00082237 -0,00175842 -0,00025974 -0,00056263 0,00000032

30 0,01604278 0,00072703 0,01591546 0,00072676 0,00151464 0,01440082 0,00020738

31 0,00850202 0,01667297 0,00846609 0,01653550 0,01280179 -0,00433570 0,00001880

32 -0,00200723 -0,00242365 -0,00200924 -0,00242659 -0,00073680 -0,00127244 0,00000162

33 -0,01327434 -0,00352577 -0,01336323 -0,00353200 -0,00152604 -0,01183719 0,00014012

34 -0,01182226 0,00502232 -0,01189270 0,00500975 0,00457261 -0,01646531 0,00027111

35 -0,00165017 0,01255962 -0,00165153 0,01248141 0,00990724 -0,01155877 0,00013361

36 0,01983471 0,00480486 0,01964057 0,00479335 0,00441811 0,01522246 0,00023172

37 0,04011345 0,01517173 0,03932980 0,01505779 0,01174673 0,02758306 0,00076083

38 -0,01051811 -0,00533059 -0,01057382 -0,00534485 -0,00282038 -0,00775344 0,00006012

39 0,01614173 0,00069952 0,01601284 0,00069928 0,00149501 0,01451782 0,00021077

40 -0,03254552 -0,01345906 -0,03308691 -0,01355046 -0,00867903 -0,02440787 0,00059574

41 -0,00921105 -0,00057325 -0,00925374 -0,00057341 0,00058634 -0,00984008 0,00009683

42 -0,01333872 -0,00618691 -0,01342848 -0,00620613 -0,00343532 -0,00999317 0,00009986

43 -0,00655469 -0,01163014 -0,00657627 -0,01169830 -0,00735663 0,00078037 0,00000061

44 -0,01649485 -0,01669444 -0,01663240 -0,01683536 -0,01102440 -0,00560800 0,00003145

45 -0,00461216 0,00746064 -0,00462283 0,00743295 0,00630273 -0,01092556 0,00011937

46 0,01642797 0,01538934 0,01629449 0,01527213 0,01189976 0,00439473 0,00001931

47 -0,00663075 0,00164591 -0,00665283 0,00164456 0,00216993 -0,00882276 0,00007784

48 -0,02169378 -0,01784820 -0,02193255 -0,01800940 -0,01186264 -0,01006991 0,00010140

49 -0,02132196 -0,02412595 -0,02155256 -0,02442174 -0,01644094 -0,00511162 0,00002613

50 0,02265795 0,02467619 0,02240507 0,02437665 0,01840022 0,00400485 0,00001604

0,041382 0,009523

Média M 0,000828 VarResíduos 0,000198

Var M 0,000119

1/N 0,020000

varAR varCAR desvAR

-10 0,00020244 0,00020244 0,01422805

-9 0,00020402 0,00040646 0,02016082

-8 0,00020760 0,00061406 0,02478027

-7 0,00021277 0,00082683 0,02875473

-6 0,00020383 0,00103066 0,03210391

-5 0,00020933 0,00123999 0,03521348

-4 0,00020239 0,00144238 0,03797872

-3 0,00021420 0,00165659 0,04070117

-2 0,00022363 0,00188021 0,04336141

-1 0,00022086 0,00210107 0,04583746

0 0,00020310 0,00230417 0,04800182

1 0,00021239 0,00251656 0,05016537

2 0,00020338 0,00271994 0,05215308

3 0,00020286 0,00292280 0,05406295

4 0,00022018 0,00314298 0,05606232

5 0,00020248 0,00334546 0,05783997

6 0,00020260 0,00354806 0,05956559

7 0,00020288 0,00375094 0,06124492

8 0,00020288 0,00395382 0,06287942

9 0,00021286 0,00416668 0,06454986

10 0,00020326 0,00436995 0,06610558

11 0,00020356 0,00457350 0,06762769

12 0,00020611 0,00477961 0,06913474

13 0,00020373 0,00498334 0,07059281

14 0,00020854 0,00519189 0,07205476

15 0,00020517 0,00539706 0,07346471

16 0,00020516 0,00560223 0,07484802

17 0,00020674 0,00580896 0,07621654

18 0,00020819 0,00601716 0,07757033

19 0,00020266 0,00621981 0,07886578

20 0,00020238 0,00642220 0,08013860

Empresa star Ibov star LN Empresa star LN Ibov star Ypred AR CAR t

-10 -0,08119658 -0,00057325 -0,08468309 -0,00057341 0,00058634 -0,08526943 -0,085 -5,99305119

-9 0,00598007 -0,00618691 0,00596226 -0,00620613 -0,00343532 0,00939757 -0,076 -3,76333131

-8 -0,01651255 -0,01163014 -0,01665040 -0,01169830 -0,00735663 -0,00929377 -0,085 -3,43683243

-7 -0,04701142 -0,01669444 -0,04815236 -0,01683536 -0,01102440 -0,03712796 -0,122 -4,25298941

-6 -0,01198027 0,00746064 -0,01205261 0,00743295 0,00630273 -0,01835534 -0,141 -4,38105227

-5 0,04707561 0,01538934 0,04600114 0,01527213 0,01189976 0,03410138 -0,107 -3,02576007

-4 0,00885559 0,00164591 0,00881661 0,00164456 0,00216993 0,00664668 -0,100 -2,63044302

-3 0,00540176 -0,01784820 0,00538722 -0,01800940 -0,01186264 0,01724986 -0,083 -2,03067892

-2 -0,03626595 -0,02412595 -0,03693990 -0,02442174 -0,01644094 -0,02049897 -0,103 -2,37884268

-1 0,04390244 0,02467619 0,04296604 0,02437665 0,01840022 0,02456581 -0,079 -1,71440935

0 0,00133511 -0,00384507 0,00133422 -0,00385248 -0,00175486 0,00308908 -0,075 -1,57275458

1 -0,01533333 -0,01637116 -0,01545210 -0,01650664 -0,01078970 -0,00466241 -0,080 -1,59786499

2 -0,01828030 -0,00465980 -0,01844945 -0,00467069 -0,00233905 -0,01611040 -0,096 -1,84587148

3 -0,03931034 -0,00298609 -0,04010386 -0,00299056 -0,00113946 -0,03896440 -0,135 -2,50138590

4 0,02010050 0,02422923 0,01990115 0,02394036 0,01808872 0,00181243 -0,133 -2,37984902

5 0,02392681 0,00261328 0,02364505 0,00260987 0,00285914 0,02078591 -0,113 -1,94733776

6 -0,01580756 0,00343780 -0,01593383 0,00343190 0,00344606 -0,01937989 -0,132 -2,21627681

7 -0,02025140 -0,00307141 -0,02045927 -0,00307613 -0,00120056 -0,01925871 -0,151 -2,46996090

8 0,00285103 -0,00307929 0,00284698 -0,00308404 -0,00120620 0,00405318 -0,147 -2,34129641

9 -0,00781805 -0,01676896 -0,00784877 -0,01691115 -0,01107851 0,00322973 -0,144 -2,23067304

10 -0,03581662 -0,00433385 -0,03647377 -0,00434327 -0,00210527 -0,03436850 -0,178 -2,69807982

11 0,00297177 0,00681163 0,00296736 0,00678854 0,00584264 -0,00287527 -0,18123341 -2,67986987

12 0,01555556 0,01147891 0,01543581 0,01141353 0,00914480 0,00629101 -0,17494239 -2,53045564

13 -0,01531729 -0,00554564 -0,01543581 -0,00556108 -0,00297477 -0,01246104 -0,18740343 -2,65470991

14 0,00074074 -0,01269701 0,00074047 -0,01277830 -0,00812773 0,00886820 -0,17853524 -2,47777151

15 -0,01480385 -0,00830630 -0,01491452 -0,00834099 -0,00495957 -0,00995495 -0,18849018 -2,56572425

16 0,00751315 0,01002624 0,00748506 0,00997631 0,00811865 -0,00063358 -0,18912376 -2,52677052

17 0,00820283 -0,01055615 0,00816937 -0,01061226 -0,00658122 0,01475059 -0,17437317 -2,28786527

18 0,00813609 0,01414227 0,00810318 0,01404320 0,01102233 -0,00291916 -0,17729233 -2,28556895

19 -0,00440205 0,00375138 -0,00441177 0,00374436 0,00366915 -0,00808092 -0,18537325 -2,35049033

20 -0,01326455 0,00022199 -0,01335331 0,00022197 0,00115422 -0,01450754 -0,19988079 -2,49418866



87 
 

Resultados com o índice Ibovespa: Dados de 2011 – Vale 3 

 

 

VALE3 Ibovespa LN Empresa LN Ibovespa Ypred Resíduo Res2 0,002763 alfa

1 0,02304246 0,01831835 0,02278099 0,01815259 0,01239794 0,01038305 0,00010781 0,530749 beta

2 0,00083420 -0,00497908 0,00083385 -0,00499152 0,00011424 0,00071962 0,00000052

3 -0,00791832 0,00613072 -0,00794983 0,00611201 0,00600742 -0,01395725 0,00019480

4 0,00210040 -0,00651711 0,00209820 -0,00653844 -0,00070679 0,00280499 0,00000787

5 -0,00691679 -0,00848130 -0,00694082 -0,00851747 -0,00175716 -0,00518366 0,00002687

6 0,00633179 0,01641607 0,00631182 0,01628279 0,01140555 -0,00509372 0,00002595

7 0,00859899 -0,00691196 0,00856223 -0,00693596 -0,00091777 0,00948001 0,00008987

8 0,02453733 0,00894947 0,02424112 0,00890966 0,00749227 0,01674885 0,00028052

9 0,00669779 0,00686628 0,00667546 0,00684282 0,00639529 0,00028016 0,00000008

10 0,02056452 -0,00869025 0,02035592 -0,00872823 -0,00186902 0,02222494 0,00049395

11 0,01738443 0,00908390 0,01723505 0,00904289 0,00756298 0,00967207 0,00009355

12 0,00621359 0,00598204 0,00619437 0,00596422 0,00592898 0,00026539 0,00000007

13 0,00482439 0,00000881 0,00481279 0,00000881 0,00276816 0,00204464 0,00000418

14 0,00249664 0,00291124 0,00249353 0,00290701 0,00430637 -0,00181284 0,00000329

15 0,00823755 0,01151624 0,00820380 0,01145043 0,00884078 -0,00063698 0,00000041

16 -0,00133004 0,00221517 -0,00133093 0,00221272 0,00393788 -0,00526880 0,00002776

17 0,01236682 0,01276111 0,01229097 0,01268038 0,00949357 0,00279740 0,00000783

18 0,01108814 -0,01040555 0,01102712 -0,01046007 -0,00278819 0,01381531 0,00019086

19 -0,00762082 -0,00883127 -0,00765000 -0,00887050 -0,00194453 -0,00570548 0,00003255

20 0,00206031 0,01273485 0,00205819 0,01265444 0,00947981 -0,00742161 0,00005508

21 0,00186916 0,00194453 0,00186741 0,00194264 0,00379453 -0,00192712 0,00000371

22 0,00205224 0,01026703 0,00205014 0,01021469 0,00818491 -0,00613477 0,00003764

23 0,00577174 0,00024262 0,00575514 0,00024259 0,00289224 0,00286291 0,00000820

24 -0,01388375 0,00192336 -0,01398103 0,00192151 0,00378332 -0,01776435 0,00031557

25 0,01558100 -0,00131769 0,01546086 -0,00131856 0,00206365 0,01339721 0,00017949

26 -0,00924214 -0,02609516 -0,00928512 -0,02644168 -0,01127041 0,00198529 0,00000394

27 0,01194030 0,00774509 0,01186958 0,00771525 0,00685834 0,00501124 0,00002511

28 -0,00165929 -0,01068935 -0,00166067 -0,01074689 -0,00294042 0,00127975 0,00000164

29 -0,01329640 -0,00175687 -0,01338559 -0,00175842 0,00183020 -0,01521579 0,00023152

30 0,02133633 0,00072703 0,02111190 0,00072676 0,00314921 0,01796269 0,00032266

31 0,00293201 0,01667297 0,00292772 0,01653550 0,01153968 -0,00861195 0,00007417

32 -0,00511602 -0,00242365 -0,00512916 -0,00242659 0,00147557 -0,00660472 0,00004362

33 -0,00202020 -0,00352577 -0,00202225 -0,00353200 0,00088887 -0,00291112 0,00000847

34 -0,01453809 0,00502232 -0,01464481 0,00500975 0,00542240 -0,02006720 0,00040269

35 0,01680672 0,01255962 0,01666705 0,01248141 0,00938797 0,00727908 0,00005299

36 -0,00385675 0,00480486 -0,00386421 0,00479335 0,00530754 -0,00917175 0,00008412

37 0,02064897 0,01517173 0,02043867 0,01505779 0,01075538 0,00968328 0,00009377

38 0,00740607 -0,00533059 0,00737878 -0,00534485 -0,00007329 0,00745207 0,00005553

39 0,00788955 0,00069952 0,00785859 0,00069928 0,00313462 0,00472397 0,00002232

40 0,00853941 -0,01345906 0,00850315 -0,01355046 -0,00442841 0,01293156 0,00016723

41 -0,01728700 -0,00057325 -0,01743816 -0,00057341 0,00245914 -0,01989731 0,00039590

42 0,00574403 -0,00618691 0,00572760 -0,00620613 -0,00053041 0,00625801 0,00003916

43 -0,01731215 -0,01163014 -0,01746376 -0,01169830 -0,00344538 -0,01401838 0,00019652

44 -0,02106793 -0,01669444 -0,02129302 -0,01683536 -0,00617187 -0,01512116 0,00022865

45 0,00166976 0,00746064 0,00166837 0,00743295 0,00670851 -0,00504014 0,00002540

46 0,01685497 0,01538934 0,01671450 0,01527213 0,01086914 0,00584536 0,00003417

47 0,00692168 0,00164591 0,00689783 0,00164456 0,00363633 0,00326150 0,00001064

48 -0,00108538 -0,01784820 -0,00108597 -0,01800940 -0,00679499 0,00570901 0,00003259

49 -0,01774719 -0,02412595 -0,01790656 -0,02442174 -0,01019833 -0,00770823 0,00005942

50 0,01419617 0,02467619 0,01409634 0,02437665 0,01570135 -0,00160501 0,00000258

0,041382 0,004803

Média M 0,000828 VarResíduos 0,000100

Var M 0,000119

1/N 0,020000

varAR varCAR desvAR

-10 0,00010210 0,00010210 0,01010451

-9 0,00010290 0,00020500 0,01431786

-8 0,00010471 0,00030971 0,01759851

-7 0,00010731 0,00041702 0,02042111

-6 0,00010280 0,00051982 0,02279964

-5 0,00010558 0,00062540 0,02500800

-4 0,00010208 0,00072748 0,02697183

-3 0,00010803 0,00083551 0,02890526

-2 0,00011279 0,00094830 0,03079452

-1 0,00011139 0,00105970 0,03255296

0 0,00010244 0,00116213 0,03409006

1 0,00010712 0,00126925 0,03562657

2 0,00010258 0,00137183 0,03703821

3 0,00010231 0,00147414 0,03839456

4 0,00011105 0,00158519 0,03981448

5 0,00010212 0,00168731 0,04107694

6 0,00010218 0,00178950 0,04230245

7 0,00010232 0,00189182 0,04349507

8 0,00010233 0,00199415 0,04465587

9 0,00010736 0,00210151 0,04584219

10 0,00010252 0,00220402 0,04694703

11 0,00010267 0,00230669 0,04802801

12 0,00010395 0,00241064 0,04909829

13 0,00010275 0,00251340 0,05013379

14 0,00010518 0,00261858 0,05117204

15 0,00010348 0,00272206 0,05217336

16 0,00010348 0,00282553 0,05315576

17 0,00010427 0,00292980 0,05412766

18 0,00010500 0,00303481 0,05508910

19 0,00010221 0,00313702 0,05600910

20 0,00010207 0,00323909 0,05691304

Empresa star Ibov star LN Empresa star LN Ibov star Ypred AR CAR t

-10 -0,01728700 -0,00057325 -0,01743816 -0,00057341 0,00245914 -0,01989731 -0,020 -1,96915050

-9 0,00574403 -0,00618691 0,00572760 -0,00620613 -0,00053041 0,00625801 -0,014 -0,95260679

-8 -0,01731215 -0,01163014 -0,01746376 -0,01169830 -0,00344538 -0,01401838 -0,028 -1,57159166

-7 -0,02106793 -0,01669444 -0,02129302 -0,01683536 -0,00617187 -0,01512116 -0,043 -2,09483368

-6 0,00166976 0,00746064 0,00166837 0,00743295 0,00670851 -0,00504014 -0,048 -2,09735650

-5 0,01685497 0,01538934 0,01671450 0,01527213 0,01086914 0,00584536 -0,042 -1,67840726

-4 0,00692168 0,00164591 0,00689783 0,00164456 0,00363633 0,00326150 -0,039 -1,43527929

-3 -0,00108538 -0,01784820 -0,00108597 -0,01800940 -0,00679499 0,00570901 -0,033 -1,14176761

-2 -0,01774719 -0,02412595 -0,01790656 -0,02442174 -0,01019833 -0,00770823 -0,041 -1,32203153

-1 0,01419617 0,02467619 0,01409634 0,02437665 0,01570135 -0,00160501 -0,042 -1,29992267

0 0,00399927 -0,00384507 0,00399130 -0,00385248 0,00071878 0,00327252 -0,039 -1,14531394

1 -0,01557125 -0,01637116 -0,01569375 -0,01650664 -0,00599740 -0,00969635 -0,049 -1,36808475

2 -0,00809270 -0,00465980 -0,00812562 -0,00467069 0,00028452 -0,00841014 -0,057 -1,54300936

3 -0,00074170 -0,00298609 -0,00074198 -0,00299056 0,00117624 -0,00191822 -0,059 -1,53846078

4 0,02078308 0,02422923 0,02057005 0,02394036 0,01546979 0,00510026 -0,054 -1,35549336

5 0,01726959 0,00261328 0,01712216 0,00260987 0,00414866 0,01297350 -0,041 -0,99799968

6 0,00714796 0,00343780 0,00712254 0,00343190 0,00458496 0,00253758 -0,038 -0,90910083

7 0,00798439 -0,00307141 0,00795268 -0,00307613 0,00113083 0,00682185 -0,032 -0,72733147

8 0,00510474 -0,00307929 0,00509175 -0,00308404 0,00112663 0,00396512 -0,028 -0,61963219

9 -0,02031524 -0,01676896 -0,02052443 -0,01691115 -0,00621209 -0,01431234 -0,042 -0,91580608

10 0,00017876 -0,00433385 0,00017875 -0,00434327 0,00045829 -0,00027955 -0,042 -0,90020813

11 0,01054513 0,00681163 0,01048992 0,00678854 0,00636649 0,00412343 -0,038 -0,79409228

12 0,02476123 0,01147891 0,02445964 0,01141353 0,00882120 0,01563844 -0,023 -0,45826903

13 0,00000000 -0,00554564 0,00000000 -0,00556108 -0,00018806 0,00018806 -0,022 -0,44505255

14 -0,01570590 -0,01269701 -0,01583055 -0,01277830 -0,00401859 -0,01181196 -0,034 -0,66685106

15 -0,00087673 -0,00830630 -0,00087712 -0,00834099 -0,00166349 0,00078638 -0,033 -0,63898039

16 -0,00210600 0,01002624 -0,00210822 0,00997631 0,00805839 -0,01016662 -0,044 -0,81843187

17 -0,00035174 -0,01055615 -0,00035180 -0,01061226 -0,00286896 0,00251716 -0,041 -0,75723218

18 0,00756510 0,01414227 0,00753662 0,01404320 0,01021689 -0,00268027 -0,044 -0,79266997

19 -0,00488912 0,00375138 -0,00490111 0,00374436 0,00475079 -0,00965191 -0,053 -0,95197701

20 -0,00017547 0,00022199 -0,00017548 0,00022197 0,00288129 -0,00305677 -0,056 -0,99056653
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Resultados com o índice Ibovespa: Dados de 2011 – Vale 5 

 

 

VALE5 Ibovespa LN Empresa LN Ibovespa Ypred Resíduo Res2 0,003039 alfa

1 0,02268887 0,01831835 0,02243531 0,01815259 0,01089040 0,01154491 0,00013328 0,432516 beta

2 -0,00047203 -0,00497908 -0,00047214 -0,00499152 0,00088020 -0,00135234 0,00000183

3 -0,00495868 0,00613072 -0,00497101 0,00611201 0,00568265 -0,01065367 0,00011350

4 0,00379687 -0,00651711 0,00378968 -0,00653844 0,00021113 0,00357855 0,00001281

5 -0,00614657 -0,00848130 -0,00616554 -0,00851747 -0,00064483 -0,00552071 0,00003048

6 0,00309229 0,01641607 0,00308752 0,01628279 0,01008168 -0,00699416 0,00004892

7 0,00995969 -0,00691196 0,00991042 -0,00693596 0,00003920 0,00987122 0,00009744

8 0,01878375 0,00894947 0,01860952 0,00890966 0,00689268 0,01171683 0,00013728

9 0,00898825 0,00686628 0,00894809 0,00684282 0,00599874 0,00294935 0,00000870

10 0,01941526 -0,00869025 0,01922919 -0,00872823 -0,00073599 0,01996518 0,00039861

11 0,01501232 0,00908390 0,01490075 0,00904289 0,00695031 0,00795045 0,00006321

12 0,00993377 0,00598204 0,00988476 0,00596422 0,00561873 0,00426603 0,00001820

13 0,00393443 0,00000881 0,00392671 0,00000881 0,00304292 0,00088378 0,00000078

14 0,00544307 0,00291124 0,00542831 0,00290701 0,00429644 0,00113187 0,00000128

15 0,00757904 0,01151624 0,00755046 0,01145043 0,00799161 -0,00044115 0,00000019

16 0,00021492 0,00221517 0,00021489 0,00221272 0,00399615 -0,00378126 0,00001430

17 0,01181779 0,01276111 0,01174851 0,01268038 0,00852358 0,00322493 0,00001040

18 0,00998089 -0,01040555 0,00993141 -0,01046007 -0,00148504 0,01141644 0,00013034

19 -0,00525652 -0,00883127 -0,00527038 -0,00887050 -0,00079752 -0,00447286 0,00002001

20 0,00211372 0,01273485 0,00211149 0,01265444 0,00851236 -0,00640087 0,00004097

21 0,00295296 0,00194453 0,00294861 0,00194264 0,00387934 -0,00093072 0,00000087

22 0,00315457 0,01026703 0,00314961 0,01021469 0,00745713 -0,00430752 0,00001855

23 0,00985325 0,00024262 0,00980502 0,00024259 0,00314404 0,00666099 0,00004437

24 -0,01100270 0,00192336 -0,01106368 0,00192151 0,00387020 -0,01493387 0,00022302

25 0,01490344 -0,00131769 0,01479348 -0,00131856 0,00246881 0,01232466 0,00015190

26 0,00103413 -0,02609516 0,00103359 -0,02644168 -0,00839734 0,00943093 0,00008894

27 0,01136364 0,00774509 0,01129956 0,00771525 0,00637608 0,00492347 0,00002424

28 -0,00306435 -0,01068935 -0,00306906 -0,01074689 -0,00160909 -0,00145996 0,00000213

29 -0,01844262 -0,00175687 -0,01861481 -0,00175842 0,00227857 -0,02089337 0,00043653

30 0,01732777 0,00072703 0,01717935 0,00072676 0,00335345 0,01382590 0,00019116

31 0,00102606 0,01667297 0,00102554 0,01653550 0,01019098 -0,00916545 0,00008401

32 -0,00020500 -0,00242365 -0,00020502 -0,00242659 0,00198957 -0,00219459 0,00000482

33 -0,00533115 -0,00352577 -0,00534541 -0,00353200 0,00151146 -0,00685687 0,00004702

34 -0,01360544 0,00502232 -0,01369884 0,00500975 0,00520591 -0,01890475 0,00035739

35 0,00940439 0,01255962 0,00936044 0,01248141 0,00843752 0,00092292 0,00000085

36 0,00248447 0,00480486 0,00248139 0,00479335 0,00511231 -0,00263092 0,00000692

37 0,01631557 0,01517173 0,01618390 0,01505779 0,00955185 0,00663205 0,00004398

38 0,00447064 -0,00533059 0,00446067 -0,00534485 0,00072738 0,00373329 0,00001394

39 0,00667611 0,00069952 0,00665392 0,00069928 0,00334156 0,00331236 0,00001097

40 0,00823955 -0,01345906 0,00820579 -0,01355046 -0,00282168 0,01102747 0,00012161

41 -0,01116205 -0,00057325 -0,01122481 -0,00057341 0,00279110 -0,01401591 0,00019645

42 0,00584560 -0,00618691 0,00582858 -0,00620613 0,00035486 0,00547371 0,00002996

43 -0,01402806 -0,01163014 -0,01412738 -0,01169830 -0,00202059 -0,01210678 0,00014657

44 -0,01869919 -0,01669444 -0,01887623 -0,01683536 -0,00424245 -0,01463377 0,00021415

45 0,00269263 0,00746064 0,00268901 0,00743295 0,00625398 -0,00356498 0,00001271

46 0,01569924 0,01538934 0,01557728 0,01527213 0,00964455 0,00593272 0,00003520

47 0,00427090 0,00164591 0,00426180 0,00164456 0,00375041 0,00051139 0,00000026

48 -0,00202511 -0,01784820 -0,00202716 -0,01800940 -0,00475025 0,00272308 0,00000742

49 -0,01704545 -0,02412595 -0,01719240 -0,02442174 -0,00752369 -0,00966871 0,00009348

50 0,01362510 0,02467619 0,01353312 0,02437665 0,01358241 -0,00004929 0,00000000

0,041382 0,003892

Média M 0,000828 VarResíduos 0,000081

Var M 0,000119

1/N 0,020000

varAR varCAR desvAR

-10 0,00008273 0,00008273 0,00909562

-9 0,00008338 0,00016611 0,01288829

-8 0,00008484 0,00025095 0,01584138

-7 0,00008695 0,00033790 0,01838216

-6 0,00008330 0,00042120 0,02052320

-5 0,00008555 0,00050675 0,02251107

-4 0,00008271 0,00058946 0,02427881

-3 0,00008754 0,00067700 0,02601920

-2 0,00009139 0,00076839 0,02771983

-1 0,00009026 0,00085865 0,02930270

0 0,00008300 0,00094165 0,03068632

1 0,00008680 0,00102845 0,03206942

2 0,00008312 0,00111156 0,03334011

3 0,00008290 0,00119447 0,03456104

4 0,00008998 0,00128445 0,03583919

5 0,00008275 0,00136719 0,03697559

6 0,00008280 0,00144999 0,03807874

7 0,00008291 0,00153290 0,03915229

8 0,00008291 0,00161581 0,04019718

9 0,00008699 0,00170280 0,04126505

10 0,00008307 0,00178587 0,04225958

11 0,00008319 0,00186906 0,04323263

12 0,00008423 0,00195329 0,04419605

13 0,00008326 0,00203655 0,04512815

14 0,00008523 0,00212178 0,04606274

15 0,00008385 0,00220563 0,04696408

16 0,00008384 0,00228947 0,04784840

17 0,00008449 0,00237396 0,04872326

18 0,00008508 0,00245904 0,04958870

19 0,00008282 0,00254186 0,05041685

20 0,00008271 0,00262457 0,05123053

Empresa star Ibov star LN Empresa star LN Ibov star Ypred AR CAR t

-10 -0,01116205 -0,00057325 -0,01122481 -0,00057341 0,00279110 -0,01401591 -0,014 -1,54095156

-9 0,00584560 -0,00618691 0,00582858 -0,00620613 0,00035486 0,00547371 -0,009 -0,66278760

-8 -0,01402806 -0,01163014 -0,01412738 -0,01169830 -0,00202059 -0,01210678 -0,021 -1,30348380

-7 -0,01869919 -0,01669444 -0,01887623 -0,01683536 -0,00424245 -0,01463377 -0,035 -1,91940250

-6 0,00269263 0,00746064 0,00268901 0,00743295 0,00625398 -0,00356498 -0,039 -1,89286918

-5 0,01569924 0,01538934 0,01557728 0,01527213 0,00964455 0,00593272 -0,033 -1,46217020

-4 0,00427090 0,00164591 0,00426180 0,00164456 0,00375041 0,00051139 -0,032 -1,33464582

-3 -0,00202511 -0,01784820 -0,00202716 -0,01800940 -0,00475025 0,00272308 -0,030 -1,14071651

-2 -0,01704545 -0,02412595 -0,01719240 -0,02442174 -0,00752369 -0,00966871 -0,039 -1,41953436

-1 0,01362510 0,02467619 0,01353312 0,02437665 0,01358241 -0,00004929 -0,039 -1,34453617

0 0,00672098 -0,00384507 0,00669849 -0,00385248 0,00137285 0,00532564 -0,034 -1,11036109

1 -0,01517297 -0,01637116 -0,01528926 -0,01650664 -0,00410028 -0,01118898 -0,045 -1,41137176

2 -0,00842235 -0,00465980 -0,00845802 -0,00467069 0,00101896 -0,00947698 -0,055 -1,64183164

3 -0,00082867 -0,00298609 -0,00082902 -0,00299056 0,00174565 -0,00257466 -0,057 -1,65832733

4 0,01658719 0,02422923 0,01645112 0,02394036 0,01339371 0,00305742 -0,054 -1,51387640

5 0,01244136 0,00261328 0,01236460 0,00260987 0,00416792 0,00819668 -0,046 -1,24567094

6 0,00342466 0,00343780 0,00341881 0,00343190 0,00452346 -0,00110466 -0,047 -1,23859346

7 0,00903433 -0,00307141 0,00899377 -0,00307613 0,00170863 0,00728513 -0,040 -1,01855981

8 0,00696379 -0,00307929 0,00693965 -0,00308404 0,00170521 0,00523444 -0,035 -0,86186403

9 -0,01600474 -0,01676896 -0,01613420 -0,01691115 -0,00427523 -0,01185897 -0,047 -1,12694573

10 -0,00602410 -0,00433385 -0,00604231 -0,00434327 0,00116058 -0,00720289 -0,054 -1,27086829

11 0,00666667 0,00681163 0,00664454 0,00678854 0,00597526 0,00066928 -0,053 -1,22678377

12 0,01926550 0,01147891 0,01908227 0,01141353 0,00797565 0,01110662 -0,042 -0,94873786

13 0,00354400 -0,00554564 0,00353774 -0,00556108 0,00063385 0,00290388 -0,039 -0,86479447

14 -0,01353737 -0,01269701 -0,01362984 -0,01277830 -0,00248771 -0,01114213 -0,050 -1,08913854

15 -0,00278441 -0,00830630 -0,00278829 -0,00834099 -0,00056850 -0,00221979 -0,052 -1,11550127

16 -0,00598325 0,01002624 -0,00600122 0,00997631 0,00735403 -0,01335525 -0,066 -1,37400089

17 0,00341091 -0,01055615 0,00340511 -0,01061226 -0,00155086 0,00495597 -0,061 -1,24761292

18 0,00539892 0,01414227 0,00538440 0,01404320 0,00911302 -0,00372863 -0,065 -1,30103012

19 -0,00318218 0,00375138 -0,00318725 0,00374436 0,00465861 -0,00784586 -0,072 -1,43527921

20 -0,00099761 0,00022199 -0,00099810 0,00022197 0,00313512 -0,00413322 -0,076 -1,49316187
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Resultados com o índice Ibovespa: Dados de 2011 – Ultrapar 

 

UGPA4 Ibovespa LN Empresa LN Ibovespa Ypred Resíduo Res2 0,001363 alfa

1 0,01588972 0,01831835 0,01576480 0,01815259 0,00794749 0,00781731 0,00006111 0,362737 beta

2 0,00455770 -0,00497908 0,00454734 -0,00499152 -0,00044774 0,00499508 0,00002495

3 0,00061868 0,00613072 0,00061849 0,00611201 0,00357992 -0,00296143 0,00000877

4 -0,00164880 -0,00651711 -0,00165017 -0,00653844 -0,00100886 -0,00064130 0,00000041

5 0,01300578 -0,00848130 0,01292193 -0,00851747 -0,00172673 0,01464866 0,00021458

6 0,00305686 0,01641607 0,00305219 0,01628279 0,00726925 -0,00421705 0,00001778

7 -0,00518082 -0,00691196 -0,00519429 -0,00693596 -0,00115306 -0,00404123 0,00001633

8 0,01409170 0,00894947 0,01399333 0,00890966 0,00459474 0,00939860 0,00008833

9 -0,00523613 0,00686628 -0,00524989 0,00684282 0,00384502 -0,00909490 0,00008272

10 0,00060735 -0,00869025 0,00060716 -0,00872823 -0,00180318 0,00241035 0,00000581

11 0,00141629 0,00908390 0,00141529 0,00904289 0,00464307 -0,00322778 0,00001042

12 0,00373775 0,00598204 0,00373078 0,00596422 0,00352632 0,00020447 0,00000004

13 -0,00563607 0,00000881 -0,00565201 0,00000881 0,00136607 -0,00701808 0,00004925

14 0,02297571 0,00291124 0,02271574 0,00290701 0,00241735 0,02029839 0,00041202

15 0,00732166 0,01151624 0,00729499 0,01145043 0,00551637 0,00177861 0,00000316

16 -0,00363422 0,00221517 -0,00364084 0,00221272 0,00216551 -0,00580635 0,00003371

17 0,01656151 0,01276111 0,01642587 0,01268038 0,00596252 0,01046335 0,00010948

18 0,00048487 -0,01040555 0,00048475 -0,01046007 -0,00243138 0,00291614 0,00000850

19 -0,00213240 -0,00883127 -0,00213468 -0,00887050 -0,00185479 -0,00027989 0,00000008

20 0,00291404 0,01273485 0,00290980 0,01265444 0,00595311 -0,00304331 0,00000926

21 0,01539952 0,00194453 0,01528215 0,00194264 0,00206754 0,01321460 0,00017463

22 0,01421213 0,01026703 0,01411209 0,01021469 0,00506812 0,00904397 0,00008179

23 0,00084642 0,00024262 0,00084606 0,00024259 0,00145087 -0,00060481 0,00000037

24 -0,01691411 0,00192336 -0,01705879 0,00192151 0,00205988 -0,01911867 0,00036552

25 -0,01118333 -0,00131769 -0,01124633 -0,00131856 0,00088458 -0,01213092 0,00014716

26 -0,00985984 -0,02609516 -0,00990877 -0,02644168 -0,00822851 -0,00168026 0,00000282

27 -0,00468613 0,00774509 -0,00469714 0,00771525 0,00416148 -0,00885862 0,00007848

28 0,02736636 -0,01068935 0,02699859 -0,01074689 -0,00253542 0,02953401 0,00087226

29 -0,00076380 -0,00175687 -0,00076409 -0,00175842 0,00072503 -0,00148912 0,00000222

30 -0,00105102 0,00072703 -0,00105158 0,00072676 0,00162650 -0,00267807 0,00000717

31 -0,00774749 0,01667297 -0,00777766 0,01653550 0,00736091 -0,01513857 0,00022918

32 0,00501253 -0,00242365 0,00500001 -0,00242659 0,00048266 0,00451735 0,00002041

33 0,00585076 -0,00352577 0,00583371 -0,00353200 0,00008168 0,00575202 0,00003309

34 -0,01067989 0,00502232 -0,01073733 0,00500975 0,00318009 -0,01391742 0,00019369

35 0,00539759 0,01255962 0,00538308 0,01248141 0,00589034 -0,00050727 0,00000026

36 0,00795705 0,00480486 0,00792556 0,00479335 0,00310160 0,00482396 0,00002327

37 0,02339737 0,01517173 0,02312785 0,01505779 0,00682489 0,01630296 0,00026579

38 0,00046468 -0,00533059 0,00046458 -0,00534485 -0,00057590 0,00104048 0,00000108

39 -0,00278681 0,00069952 -0,00279070 0,00069928 0,00161653 -0,00440723 0,00001942

40 0,00027946 -0,01345906 0,00027942 -0,01355046 -0,00355238 0,00383180 0,00001468

41 -0,01676290 -0,00057325 -0,01690499 -0,00057341 0,00115488 -0,01805986 0,00032616

42 -0,01392309 -0,00618691 -0,01402093 -0,00620613 -0,00088832 -0,01313261 0,00017247

43 -0,00316972 -0,01163014 -0,00317476 -0,01169830 -0,00288054 -0,00029422 0,00000009

44 -0,00154172 -0,01669444 -0,00154291 -0,01683536 -0,00474394 0,00320103 0,00001025

45 0,00376375 0,00746064 0,00375669 0,00743295 0,00405908 -0,00030239 0,00000009

46 0,01163350 0,01538934 0,01156635 0,01527213 0,00690264 0,00466371 0,00002175

47 -0,00142558 0,00164591 -0,00142660 0,00164456 0,00195942 -0,00338602 0,00001147

48 -0,01513277 -0,01784820 -0,01524844 -0,01800940 -0,00516981 -0,01007863 0,00010158

49 -0,01111326 -0,02412595 -0,01117547 -0,02442174 -0,00749580 -0,00367967 0,00001354

50 0,00918597 0,02467619 0,00914403 0,02437665 0,01020519 -0,00106116 0,00000113

0,041382 0,004349

Média M 0,000828 VarResíduos 0,000091

Var M 0,000119

1/N 0,020000

varAR varCAR desvAR

-10 0,00009244 0,00009244 0,00961437

-9 0,00009316 0,00018560 0,01362335

-8 0,00009479 0,00028039 0,01674486

-7 0,00009716 0,00037755 0,01943055

-6 0,00009307 0,00047062 0,02169370

-5 0,00009558 0,00056620 0,02379494

-4 0,00009242 0,00065862 0,02566351

-3 0,00009781 0,00075642 0,02750316

-2 0,00010211 0,00085854 0,02930077

-1 0,00010085 0,00095938 0,03097392

0 0,00009274 0,00105212 0,03243645

1 0,00009698 0,00114910 0,03389843

2 0,00009287 0,00124197 0,03524160

3 0,00009263 0,00133460 0,03653216

4 0,00010054 0,00143514 0,03788320

5 0,00009245 0,00152759 0,03908442

6 0,00009251 0,00162010 0,04025048

7 0,00009264 0,00171274 0,04138526

8 0,00009264 0,00180538 0,04248975

9 0,00009720 0,00190258 0,04361852

10 0,00009281 0,00199539 0,04466977

11 0,00009295 0,00208834 0,04569831

12 0,00009411 0,00218245 0,04671668

13 0,00009303 0,00227548 0,04770195

14 0,00009522 0,00237070 0,04868984

15 0,00009369 0,00246439 0,04964258

16 0,00009368 0,00255807 0,05057733

17 0,00009440 0,00265247 0,05150209

18 0,00009507 0,00274753 0,05241689

19 0,00009254 0,00284007 0,05329227

20 0,00009241 0,00293248 0,05415236

Empresa star Ibov star LN Empresa star LN Ibov star Ypred AR CAR t

-10 -0,01676290 -0,00057325 -0,01690499 -0,00057341 0,00115488 -0,01805986 -0,018 -1,87842311

-9 -0,01392309 -0,00618691 -0,01402093 -0,00620613 -0,00088832 -0,01313261 -0,031 -2,28963305

-8 -0,00316972 -0,01163014 -0,00317476 -0,01169830 -0,00288054 -0,00029422 -0,031 -1,88037913

-7 -0,00154172 -0,01669444 -0,00154291 -0,01683536 -0,00474394 0,00320103 -0,028 -1,45573189

-6 0,00376375 0,00746064 0,00375669 0,00743295 0,00405908 -0,00030239 -0,029 -1,31780469

-5 0,01163350 0,01538934 0,01156635 0,01527213 0,00690264 0,00466371 -0,024 -1,00543869

-4 -0,00142558 0,00164591 -0,00142660 0,00164456 0,00195942 -0,00338602 -0,027 -1,06417139

-3 -0,01513277 -0,01784820 -0,01524844 -0,01800940 -0,00516981 -0,01007863 -0,037 -1,35944400

-2 -0,01111326 -0,02412595 -0,01117547 -0,02442174 -0,00749580 -0,00367967 -0,041 -1,40162423

-1 0,00918597 0,02467619 0,00914403 0,02437665 0,01020519 -0,00106116 -0,042 -1,36017108

0 -0,00203350 -0,00384507 -0,00203557 -0,00385248 -0,00003457 -0,00200101 -0,044 -1,36053220

1 -0,01416650 -0,01637116 -0,01426781 -0,01650664 -0,00462470 -0,00964311 -0,054 -1,58632526

2 0,00187008 -0,00465980 0,00186833 -0,00467069 -0,00033136 0,00219969 -0,052 -1,46344803

3 0,00186659 -0,00298609 0,00186485 -0,00299056 0,00027809 0,00158676 -0,050 -1,36831467

4 0,01402236 0,02422923 0,01392495 0,02394036 0,01004693 0,00387802 -0,046 -1,21714805

5 -0,00831641 0,00261328 -0,00835118 0,00260987 0,00230957 -0,01066075 -0,057 -1,45250265

6 -0,00243784 0,00343780 -0,00244081 0,00343190 0,00260775 -0,00504856 -0,062 -1,53585202

7 -0,00381232 -0,00307141 -0,00381960 -0,00307613 0,00024705 -0,00406665 -0,066 -1,59200243

8 0,00451379 -0,00307929 0,00450363 -0,00308404 0,00024418 0,00425945 -0,062 -1,45037285

9 -0,00498193 -0,01676896 -0,00499438 -0,01691115 -0,00477143 -0,00022295 -0,062 -1,41795110

10 0,00805027 -0,00433385 0,00801803 -0,00434327 -0,00021259 0,00823063 -0,054 -1,20032626

11 0,00116868 0,00681163 0,00116800 0,00678854 0,00382533 -0,00265733 -0,056 -1,23145974

12 0,00165370 0,01147891 0,00165233 0,01141353 0,00550298 -0,00385065 -0,060 -1,28704113

13 0,01553851 -0,00554564 0,01541902 -0,00556108 -0,00065434 0,01607336 -0,044 -0,92350383

14 -0,00066941 -0,01269701 -0,00066963 -0,01277830 -0,00327229 0,00260266 -0,041 -0,85131257

15 0,00622010 -0,00830630 0,00620083 -0,00834099 -0,00166272 0,00786355 -0,034 -0,67657082

16 -0,00542083 0,01002624 -0,00543557 0,00997631 0,00498165 -0,01041722 -0,044 -0,87003299

17 -0,00650220 -0,01055615 -0,00652343 -0,01061226 -0,00248659 -0,00403684 -0,048 -0,93279303

18 -0,00048123 0,01414227 -0,00048135 0,01404320 0,00645686 -0,00693821 -0,055 -1,04887953

19 0,00625903 0,00375138 0,00623952 0,00374436 0,00272109 0,00351843 -0,051 -0,96562922

20 0,01311005 0,00022199 0,01302485 0,00022197 0,00144339 0,01158147 -0,040 -0,73642420
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Resultados com o índice Ibovespa: Dados de 2011 – Anhanguera 

 

 

 

AEDU3 Ibovespa LN Empresa LN Ibovespa Ypred Resíduo Res2 0,004608 alfa

1 0,01500170 0,01831835 0,01489029 0,01815259 -0,00113148 0,01602177 0,00025670 -0,316197 beta

2 -0,00268727 -0,00497908 -0,00269089 -0,00499152 0,00618661 -0,00887749 0,00007881

3 0,01616706 0,00613072 0,01603776 0,00611201 0,00267571 0,01336205 0,00017854

4 0,02088167 -0,00651711 0,02066664 -0,00653844 0,00667574 0,01399090 0,00019575

5 0,00259740 -0,00848130 0,00259404 -0,00851747 0,00730150 -0,00470746 0,00002216

6 0,00680052 0,01641607 0,00677750 0,01628279 -0,00054025 0,00731775 0,00005355

7 0,00868446 -0,00691196 0,00864697 -0,00693596 0,00680143 0,00184554 0,00000341

8 -0,00223214 0,00894947 -0,00223464 0,00890966 0,00179110 -0,00402574 0,00001621

9 -0,01342282 0,00686628 -0,01351372 0,00684282 0,00244463 -0,01595835 0,00025467

10 -0,00064788 -0,00869025 -0,00064809 -0,00872823 0,00736814 -0,00801623 0,00006426

11 -0,02074554 0,00908390 -0,02096375 0,00904289 0,00174898 -0,02271273 0,00051587

12 -0,00364118 0,00598204 -0,00364782 0,00596422 0,00272244 -0,00637026 0,00004058

13 -0,00299003 0,00000881 -0,00299451 0,00000881 0,00460552 -0,00760003 0,00005776

14 -0,00366544 0,00291124 -0,00367218 0,00290701 0,00368912 -0,00736130 0,00005419

15 -0,00434783 0,01151624 -0,00435731 0,01145043 0,00098772 -0,00534502 0,00002857

16 0,00503863 0,00221517 0,00502598 0,00221272 0,00390865 0,00111733 0,00000125

17 0,00000000 0,01276111 0,00000000 0,01268038 0,00059881 -0,00059881 0,00000036

18 0,00868984 -0,01040555 0,00865230 -0,01046007 0,00791574 0,00073656 0,00000054

19 0,01192843 -0,00883127 0,01185785 -0,00887050 0,00741313 0,00444472 0,00001976

20 0,02423052 0,01273485 0,02394162 0,01265444 0,00060702 0,02333460 0,00054450

21 0,01342711 0,00194453 0,01333777 0,00194264 0,00399405 0,00934372 0,00008731

22 -0,01388013 0,01026703 -0,01397736 0,01021469 0,00137846 -0,01535581 0,00023580

23 0,04062700 0,00024262 0,03982342 0,00024259 0,00453160 0,03529182 0,00124551

24 -0,02951122 0,00192336 -0,02995544 0,00192151 0,00400073 -0,03395617 0,00115302

25 -0,00696864 -0,00131769 -0,00699304 -0,00131856 0,00502523 -0,01201827 0,00014444

26 -0,00478469 -0,02609516 -0,00479617 -0,02644168 0,01296907 -0,01776524 0,00031560

27 -0,03878205 0,00774509 -0,03955410 0,00771525 0,00216877 -0,04172287 0,00174080

28 0,01867289 -0,01068935 0,01850069 -0,01074689 0,00800643 0,01049426 0,00011013

29 0,07561375 -0,00175687 0,07289143 -0,00175842 0,00516431 0,06772711 0,00458696

30 -0,01125989 0,00072703 -0,01132376 0,00072676 0,00437851 -0,01570227 0,00024656

31 -0,01477378 0,01667297 -0,01488400 0,01653550 -0,00062016 -0,01426383 0,00020346

32 -0,00187441 -0,00242365 -0,00187617 -0,00242659 0,00537559 -0,00725176 0,00005259

33 -0,00250391 -0,00352577 -0,00250705 -0,00353200 0,00572511 -0,00823217 0,00006777

34 -0,01129589 0,00502232 -0,01136017 0,00500975 0,00302424 -0,01438441 0,00020691

35 0,03364011 0,01255962 0,03308666 0,01248141 0,00066173 0,03242493 0,00105138

36 0,03223826 0,00480486 0,03172951 0,00479335 0,00309267 0,02863684 0,00082007

37 0,03658537 0,01517173 0,03593201 0,01505779 -0,00015292 0,03608493 0,00130212

38 0,04677188 -0,00533059 0,04571103 -0,00534485 0,00629833 0,03941270 0,00155336

39 0,00932018 0,00069952 0,00927701 0,00069928 0,00438720 0,00488981 0,00002391

40 0,00380228 -0,01345906 0,00379507 -0,01355046 0,00889291 -0,00509784 0,00002599

41 -0,00351732 -0,00057325 -0,00352352 -0,00057341 0,00478962 -0,00831313 0,00006911

42 0,00651643 -0,00618691 0,00649529 -0,00620613 0,00657066 -0,00007537 0,00000001

43 0,04963582 -0,01163014 0,04844327 -0,01169830 0,00830727 0,04013600 0,00161090

44 0,00616808 -0,01669444 0,00614914 -0,01683536 0,00993159 -0,00378245 0,00001431

45 -0,01021711 0,00746064 -0,01026967 0,00743295 0,00225803 -0,01252770 0,00015694

46 -0,04283871 0,01538934 -0,04378336 0,01527213 -0,00022069 -0,04356268 0,00189771

47 -0,00188730 0,00164591 -0,00188908 0,00164456 0,00408830 -0,00597739 0,00003573

48 -0,00270124 -0,01784820 -0,00270490 -0,01800940 0,01030282 -0,01300771 0,00016920

49 -0,00297941 -0,02412595 -0,00298386 -0,02442174 0,01233038 -0,01531424 0,00023453

50 -0,00977995 0,02467619 -0,00982809 0,02437665 -0,00309951 -0,00672858 0,00004527

0,041382 0,021795

Média M 0,000828 VarResíduos 0,000454

Var M 0,000119

1/N 0,020000

varAR varCAR desvAR

-10 0,00046329 0,00046329 0,02152416

-9 0,00046691 0,00093020 0,03049924

-8 0,00047511 0,00140531 0,03748753

-7 0,00048694 0,00189226 0,04350009

-6 0,00046647 0,00235873 0,04856672

-5 0,00047906 0,00283779 0,05327087

-4 0,00046319 0,00330098 0,05745412

-3 0,00049021 0,00379119 0,06157263

-2 0,00051178 0,00430297 0,06559704

-1 0,00050545 0,00480842 0,06934280

0 0,00046481 0,00527323 0,07261704

1 0,00048607 0,00575930 0,07589005

2 0,00046545 0,00622475 0,07889706

3 0,00046425 0,00668900 0,08178630

4 0,00050390 0,00719290 0,08481095

5 0,00046338 0,00765628 0,08750016

6 0,00046366 0,00811994 0,09011069

7 0,00046430 0,00858424 0,09265116

8 0,00046431 0,00904855 0,09512384

9 0,00048715 0,00953569 0,09765088

10 0,00046518 0,01000087 0,10000437

11 0,00046585 0,01046672 0,10230701

12 0,00047169 0,01093841 0,10458687

13 0,00046625 0,01140467 0,10679264

14 0,00047726 0,01188193 0,10900427

15 0,00046955 0,01235149 0,11113724

16 0,00046953 0,01282101 0,11322990

17 0,00047312 0,01329414 0,11530020

18 0,00047647 0,01377060 0,11734821

19 0,00046379 0,01423439 0,11930796

20 0,00046317 0,01469756 0,12123348

Empresa star Ibov star LN Empresa star LN Ibov star Ypred AR CAR t

-10 -0,00351732 -0,00057325 -0,00352352 -0,00057341 0,00478962 -0,00831313 -0,008 -0,38622335

-9 0,00651643 -0,00618691 0,00649529 -0,00620613 0,00657066 -0,00007537 -0,008 -0,27503984

-8 0,04963582 -0,01163014 0,04844327 -0,01169830 0,00830727 0,04013600 0,032 0,84688152

-7 0,00616808 -0,01669444 0,00614914 -0,01683536 0,00993159 -0,00378245 0,028 0,64287312

-6 -0,01021711 0,00746064 -0,01026967 0,00743295 0,00225803 -0,01252770 0,015 0,31785842

-5 -0,04283871 0,01538934 -0,04378336 0,01527213 -0,00022069 -0,04356268 -0,028 -0,52796836

-4 -0,00188730 0,00164591 -0,00188908 0,00164456 0,00408830 -0,00597739 -0,034 -0,59356437

-3 -0,00270124 -0,01784820 -0,00270490 -0,01800940 0,01030282 -0,01300771 -0,047 -0,76511967

-2 -0,00297941 -0,02412595 -0,00298386 -0,02442174 0,01233038 -0,01531424 -0,062 -0,95163854

-1 -0,00977995 0,02467619 -0,00982809 0,02437665 -0,00309951 -0,00672858 -0,069 -0,99726660

0 0,02770919 -0,00384507 0,02733224 -0,00385248 0,00582645 0,02150579 -0,048 -0,65614718

1 0,01441538 -0,01637116 0,01431246 -0,01650664 0,00982765 0,00448481 -0,043 -0,56875243

2 -0,00736842 -0,00465980 -0,00739570 -0,00467069 0,00608516 -0,01348086 -0,057 -0,71794202

3 -0,01166490 -0,00298609 -0,01173347 -0,00299056 0,00555391 -0,01728738 -0,074 -0,90395209

4 0,05793991 0,02422923 0,05632354 0,02394036 -0,00296155 0,05928509 -0,015 -0,17268761

5 -0,02560852 0,00261328 -0,02594213 0,00260987 0,00378307 -0,02972520 -0,044 -0,50709618

6 -0,01118918 0,00343780 -0,01125224 0,00343190 0,00352315 -0,01477540 -0,059 -0,65637492

7 -0,00503979 -0,00307141 -0,00505253 -0,00307613 0,00558097 -0,01063350 -0,070 -0,75314643

8 -0,03092509 -0,00307929 -0,03141336 -0,00308404 0,00558347 -0,03699683 -0,107 -1,12250219

9 0,00192572 -0,01676896 0,00192387 -0,01691115 0,00995555 -0,00803168 -0,115 -1,17570275

10 0,01565074 -0,00433385 0,01552953 -0,00434327 0,00598163 0,00954790 -0,105 -1,05255909

11 0,03163017 0,00681163 0,03114024 0,00678854 0,00246179 0,02867845 -0,077 -0,74855143

12 -0,00288260 0,01147891 -0,00288676 0,01141353 0,00099939 -0,00388615 -0,080 -0,76939108

13 0,04073587 -0,00554564 0,03992803 -0,00556108 0,00636670 0,03356133 -0,047 -0,43923320

14 0,00378788 -0,01269701 0,00378072 -0,01277830 0,00864876 -0,00486804 -0,052 -0,47498055

15 -0,01660377 -0,00830630 -0,01674316 -0,00834099 0,00724570 -0,02398886 -0,076 -0,68171364

16 0,00409312 0,01002624 0,00408476 0,00997631 0,00145383 0,00263093 -0,073 -0,64587918

17 0,00917197 -0,01055615 0,00913017 -0,01061226 0,00796387 0,00116630 -0,072 -0,62416662

18 -0,00454431 0,01414227 -0,00455466 0,01404320 0,00016789 -0,00472256 -0,077 -0,65351740

19 -0,02181080 0,00375138 -0,02205218 0,00374436 0,00342435 -0,02547653 -0,102 -0,85631854

20 0,00207415 0,00022199 0,00207200 0,00022197 0,00453812 -0,00246612 -0,105 -0,86305973
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APÊNDICE C 

Gráficos das empresas entrantes no ISE – discriminação anual por empresa: 

 

Retornos anormais – Entrantes no índice de 2013 

  

Fonte: Elaborado pelo autor 
 

 

Retornos anormais – Entrantes no índice de 2012 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

 

Retornos anormais – Entrantes no índice de 2011 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 


