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RESUMO 

Este trabalho avalia os efeitos que as ações de política monetária exercem sobre o mercado 

acionário brasileiro. Através da definição de medidas para estimar a surpresa causada neste 

mercado pelas decisões do Comitê de Política Monetária do Banco Central do Brasil 

(COPOM), constatou-se que a um aumento hipotético de 1% não previsto na taxa básica de 

juro está associada uma queda de aproximadamente 1,3% no Índice Bovespa. Testes 

adicionais mostraram que o mercado não reage diferentemente em função da direção tomada 

pelas decisões e que importantes eventos econômicos recentes ou mesmo o contexto das 

decisões tomadas não influenciaram as respostas à surpresa; as evidências mostraram também 

que a surpresa é composta de dois efeitos significativos: os permanentes e os devidos ao 

timing da mudança. Por fim, aplicando-se a metodologia individualmente aos mais 

importantes papéis que compõem o Índice Bovespa, constatou-se significância na resposta da 

maioria deles às surpresas na política monetária, bem como consistência destas respostas a um 

padrão previsto pelo modelo CAPM.  

 

 

 

 

 

 
 

Palavras-chave: política monetária, Bovespa, surpresas, estudo de evento. 
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ABSTRACT 

This article evaluates the effects that monetary policy actions exert on Brazilian stock market. 

By the measures defined to estimate the surprise caused by Comitê de Política Monetária do 

Banco Central do Brasil (COPOM) decisions, it was verified that to a hypothetic unexpected 

1% increase in the target rate is associated an 1.3% average fall of Bovespa Index. Additional 

tests did not show distinct reactions caused by direction decisions, neither evidences from 

relevant recent economic events or decision contexts having influences on the surprise 

responses; evidences have showed, as well, that the surprises consist of two significant 

effects: the permanent, and timing ones. Applying the same methodology individually to the 

most important stocks that compose Bovespa Index, it was verified a significant response of 

the majority of them to monetary policy, as well as their consistency to a pattern foreseen by 

CAPM model. 

 

 

 

 

 

 

 

Key words: monetary policy, Bovespa, surprises, event study 
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1. Introdução 

O crescimento e o desenvolvimento econômico de um país de forma ordenada e sustentável 

pressupõem uma série de requisitos; o mais evidente deles é a preservação do poder de 

compra de sua moeda com o controle da inflação. Para tanto, se faz necessária a presença de 

uma autoridade monetária, figura responsável por atingir este e outros fins ligados à 

estabilidade monetária. 

No Brasil, esse papel institucional é desempenhado pelo Banco Central do Brasil. Valendo-se 

de seus instrumentos clássicos, a saber os encaixes legais (depósito compulsório), o 

redesconto e as operações de mercado aberto, o Banco Central busca controlar a liquidez 

global como forma de obter os efeitos desejados sobre a estabilidade de preços. 

Entre tais instrumentos, segundo Estrela et al. (2003), inequivocamente as operações de 

mercado aberto destacam-se em relação aos demais em função de quatro razões: 

- Não há retardo na observância de seus efeitos; 

- O impacto sobre as taxas de juros é imediato; 

- As operações podem ser usadas para neutralizar ou potencializar movimentos de taxas de 

juros (em ambas as direções); 

- Seus efeitos se estendem a todas as instituições financeiras (redesconto e depósitos 

compulsórios só atingem instituições mantenedoras de contas Reservas Bancárias). 

Assim, através da venda e compra de títulos nestas operações, o Banco Central ajusta a 

liquidez aos patamares previamente estabelecidos, de forma a regular níveis de atividade e 
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consumo – procedimento este vital para a manutenção de um ambiente econômico saudável 

de um país – e especialmente importante a partir de 1994 quando, com a implantação do 

Plano Real, a inflação brasileira foi finalmente estabilizada a patamares inferiores a 10% ao 

ano, passando a ser mais rigidamente contida e controlada, o que tem se mantido desde então. 

Um papel particularmente importante nesse processo foi desempenhado pelo COPOM – o 

Comitê de Política Monetária do Banco Central do Brasil; inspirado nas experiências de 

sucesso do Federal Open Market Committee (FOMC) do Federal Reserve (Fed – Banco 

Central Norte-Americano) e também de outros bancos centrais, o COPOM foi instituído em 

20 de junho de 1996 com o objetivo de estabelecer diretrizes de política monetária e definir 

taxas de juros. 

Em junho de 1999, com a adoção oficial da sistemática de metas para a inflação pelo 

Conselho Monetário Nacional (CMN), as decisões do COPOM passaram a ter como objetivo 

o cumprimento das diretrizes traçadas pelo CMN: este último define uma meta para a inflação 

do ano e, para tanto, o COPOM estabelece, por sua vez, metas para a taxa básica de juro a 

serem praticadas nas operações de mercado aberto, podendo elas ser alteradas nas reuniões 

(regulares ou extraordinárias) deste comitê, de modo a perseguir e cumprir o disposto pelo 

CMN. 

A meta para a taxa básica de juro, inicialmente referida como TBC, teve sua sistemática 

alterada em agosto de 1998, quando o Banco Central passou a fazer uso também da TBAN 

(taxa de assistência para redesconto bancário), ofertando e tomando recursos na banda assim 

definida, conforme necessidades, importância, garantia e riscos dos agentes envolvidos, 

aplicando-se também um sistema de quotas instituído na ocasião. Em 05/03/1999, a TBC foi 

extinta, tendo sido substituída pela SELIC para fins de política monetária, passando-se a 
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empregar esta última como a taxa básica de juro e principal instrumento das operações de 

mercado aberto. 

Este breve histórico nos mostra, também, a preocupação permanente da autoridade monetária 

brasileira em aperfeiçoar e fortalecer tal sistemática para controle da inflação; tendo-se em 

vista os impactos de ampla repercussão na economia brasileira que as decisões do COPOM 

normalmente promovem, o interesse por elas gerado é crescente: não somente é tema 

freqüente de discussões na imprensa (especializada ou não), como também tem ocupado local 

de destaque na literatura acadêmica econômica. 

Deste modo, o estudo dos efeitos gerados pelas sucessivas revisões na meta sempre se 

constituirá em tema de interesse; sabidamente, elas deverão produzir efeitos nas taxas de 

juros, câmbio, crédito, nas expectativas e também nos preços dos ativos. O Banco Central 

espera que, ao afetar a dinâmica destes canais, possa-se influenciar níveis de poupança, 

investimento e demanda agregada, o que em última instância afetaria a taxa de inflação. 

Para o presente estudo, lançaremos foco no último dos canais mencionados: o preço dos 

ativos. Atuando através das variações na riqueza dos agentes econômicos, antevê-se que 

quedas não previstas nas taxas de juros elevem os preços das ações, porque delas 

possivelmente decorreria um crescimento da economia, podendo levar a aumentos nos lucros 

e dividendos distribuídos pelas empresas, sem mencionar as menores taxas que os 

descontariam para a apropriação de valores de mercado; trata-se portanto de um canal muito 

relevante, especialmente em países como Estados Unidos e Inglaterra.  
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2. Objetivos 

Considerando-se então a importância do mercado de ações no contexto ora estabelecido, 

deve-se procurar o entendimento da relação entre a política monetária e este mercado. De 

acordo com o conhecimento convencional, mudanças nas taxas de juros afetariam o custo de 

capital e as expectativas futuras quanto à lucratividade das empresas, impactando portanto sua 

geração de dividendos ao acionista, especialmente se considerada a valores presentes; em 

última análise, isto repercute no valor de mercado atual da empresa, e portanto de suas ações 

em Bolsa. 

Deste modo, medidas a serem tomadas pela autoridade monetária – o Banco Central de modo 

geral – constituem-se em uma importante fonte de expectativas; o tema, não obstante, é 

controverso: de um lado, apresentam-se argumentos pela neutralidade da moeda, onde se 

prevê que política monetária não afetaria juros reais, retornos de ações e investimentos; de 

outro lado, há trabalhos apresentando numerosas evidências de que as revisões nas taxas-alvo 

de juros afetariam os preços dos ativos e, conseqüentemente, seus retornos. 

É portanto um interessante objeto de estudo para a realidade brasileira observar-se como o 

mercado acionário local se comporta segundo os estímulos proporcionados pelas decisões do 

COPOM; é o que se pretende no presente trabalho: objetiva-se mensurar e analisar as 

respostas do mercado acionário às medidas de política monetária (decisões do COPOM sobre 

a meta para a taxa básica de juro), no índice agregado e para as empresas mais representativas 

da Bolsa de Valores de São Paulo (BOVESPA), tendo como referência para tanto aquelas que 

compõem o seu índice oficial. 
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A compreensão do relacionamento entre mercado acionário e política monetária nos termos 

retro referidos é importante por diversas razões; segundo Rigobon e Sack (2004), analisando-

se sob a ótica da autoridade monetária, possuir estimativas confiáveis das reações dos 

mercados em seus diversos instrumentos é uma informação crítica para a formulação de suas 

políticas, bem como para a definição das decisões; a transmissão da política monetária se dá 

fortemente através da influência das taxas de curto prazo sobre os demais ativos, repercutindo 

inevitavelmente na atividade econômica real. 

Por fim, segundo a perspectiva dos participantes do mercado financeiro, há um interesse 

igualmente acentuado: dada a enorme influência exercida pela política monetária sobre os 

mercados, conhecer tais estimativas representaria uma relevante informação para a construção 

de posições e estratégias, tanto de investimento como de hedge, bem como para a gestão dos 

riscos implícitos às operações normalmente desenvolvidas em seu dia-a-dia. 
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3. Revisão Bibliográfica 

Há uma ampla literatura para estudar os efeitos da política monetária, especialmente aqueles 

intervenientes nas estruturas das taxas de juros de curto prazo; Cook e Hahn (1989), 

constataram uma resposta intensa das taxas de curto prazo e fraca nas de longo prazo às 

mudanças nas taxas-alvo dos Fed Funds da década de setenta. 

Roley e Sellon (1995), analisando as taxas de longo prazo, encontraram evidências que estas 

se antecipam às mudanças na política monetária e, em Roley e Sellon (1998a), estimaram 

respostas significativas das taxas de juros de longo prazo.  

Há ainda diversos outros trabalhos que tratam da relação política monetária versus taxas de 

juros, freqüentemente se valendo da abordagem por estudo de evento, tal como nos trabalhos 

retro referidos; em especial, Kuttner (2001) produziu um estudo similar, porém tentando 

isolar as componentes esperada e não esperada (ambas não diretamente observáveis) das 

mudanças nas taxas dos Fed Funds causadas por decisões do FOMC (Federal Open Market 

Committee). Ele encontrou uma relação robusta entre as surpresas com relação à política 

monetária e as taxas de juros de diferentes maturidades. 

Outros estudos estabeleceram foco nos impactos da política monetária sobre o mercado 

acionário; Smirlock e Yawitz (1985) verificaram como incrementos exógenos nas taxas de 

redesconto reduziram os retornos calculados pelo índice NYSE na primeira metade da década 

de oitenta. 

Cornell (1983), Pearce e Roley (1985) e Hardouvelis (1987) demonstraram que anúncios de 

incrementos não previstos na oferta monetária semanal pelo Fed reduziram os preços das 
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ações no início da década de 80; Hardouvelis (1987) argumentou, então, que estes 

incrementos causariam inflação, reduzindo lucros reais e, possivelmente, os retornos das 

ações (hipótese da inflação esperada). Tal mudança, segundo o autor, poderia levar os 

mercados a supor futuras reduções da oferta monetária, maiores taxas reais e, portanto, 

menores retornos. 

Thorbecke e Alami (1994) constataram uma resposta significativa dos retornos das ações na 

segunda metade da década de setenta (representadas pelos índices Dow Jones e S&P) às 

mudanças na taxa-alvo pelo FOMC; Thorbecke (1997) ampliou este estudo usando diferentes 

abordagens (entre elas o estudo de evento) abrangendo o período de 1987 a 1994 

(essencialmente quando a direção do Fed foi de Alan Greenspan), obtendo resultados 

qualitativamente similares aos de seu trabalho anterior. 

Estudando um período mais restrito (de 1989 a 1992), mas com uma quantidade maior de 

instrumentos financeiros sob análise, Reinhart e Simin (1997) verificaram também tais 

respostas, ressalvando apenas que tais reações pareciam persistir por mais alguns dias além 

daquele subseqüente à mudança, fato este explicado pela prática de então do Fed em não 

divulgar ao público suas decisões. 

Outros trabalhos focando a relação entre mercado acionário e política monetária se seguiram, 

com abordagens e períodos similares; por vezes, obtiveram-se respostas significativas dos 

preços das ações à política monetária, como em Bomfim (2003), que também verificou um 

aumento anormal da volatilidade dos mercados em dias de reunião; por outro lado, como em 

Roley e Sellon (1998b) e Bomfim e Reinhart (2000), respostas não significativas também 

foram encontradas. 
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Artigos mais recentes como o de Rigobon e Sack (2004), que usaram estimadores para 

explorar a heterocedasticidade introduzida por ações de política monetária, ou o de Craine e 

Martin (2003), que desenvolveram um modelo de fatores multivariado para respostas dos 

ativos a choques de informação comuns e não observáveis, resultaram também em respostas 

significativas do mercado acionário às ações do Fed, com conclusões parecidas aos estudos de 

evento convencionais. 

Bernanke e Kuttner (2005), a partir do recurso empregado por Kuttner (2001) para isolar a 

componente inesperada ou efeito-surpresa nas mudanças da taxa-alvo dos Fed Funds, 

encontraram também respostas significativas e mais intensas dos preços das ações a esta 

componente – uma tentativa portanto de isolar, dentro das variações nas taxas-alvo, o que o 

mercado financeiro consegue antecipar (que pela hipótese dos mercados eficientes, não 

deveria causar respostas), daquilo que não é possível prever.  

Neste sentido, Poole, Rasche e Thornton (2002) já haviam observado que estudos de evento 

como este utilizam especificações sujeitas a erros de medição nos regressores, havendo ainda 

problemas de correlação entre estes últimos e os erros; eles propuseram então mudanças que 

transformavam a análise em um problema típico de erros nas variáveis, obtendo respostas 

parecidas com os trabalhos anteriores e concluindo que tais estudos de evento geram 

resultados que, embora significativos, possivelmente subestimam a intensidade destas 

respostas. 

Concomitantes a esses estudos seguiram-se outras propostas com novas e diferentes direções; 

Gürkaynak, Sack e Swanson (2004) obtiveram respostas nos preços das ações à iminência dos 

anúncios do FOMC a partir de dados intraday, em uma tentativa de distinguir o impacto das 

decisões da autoridade monetária de outros fatores econômicos ou conjunturais que 
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normalmente mantêm relações endógenas com as ações do Fed. D’Amico e Farka (2003), 

adotando a mesma abordagem com relação aos dados intraday, encontraram respostas 

parecidas, porém a partir de uma especificação com Vetores Auto-Regressivos (VAR). 

Em outro estudo, Gürkaynak, Sack e Swanson (2005) aduziram, então, que somente as 

surpresas ocorridas com relação à política monetária não pareciam explicar satisfatoriamente 

as reações observadas nos mercados; propuseram assim um modelo de dois fatores, a saber: a 

surpresa devida às decisões do FOMC (portanto ações concretas de política monetária) e o 

“caminho futuro” ou as tendências para a meta no futuro, a partir dos informes ou declarações 

dadas oficialmente pelo Fed. Empregando também dados intraday para o período de 1990 a 

2004, encontraram evidências para significância de ambos os efeitos, onde curiosamente as 

declarações do Fed têm um peso maior que as decisões do FOMC. 

Esse trabalho foi naturalmente estendido por Gürkaynak (2005), propondo que estas surpresas 

seriam compostas basicamente por três efeitos distintos e ortogonais: de timing (para 

implantação da nova meta), permanentes (surpresa efetiva) e de tendência (“caminho futuro” 

da meta); usando novamente dados intraday em um estudo de evento para o período de 1998 

a 2004, encontrou evidências que sustentaram tal proposição.  

Com relação ao observado em outros países, há diferentes resultados encontrados: Honda e 

Kuroki (2006), conduzindo um estudo de evento para o período de 1989 a 2001, verificaram 

respostas significativas para a surpresa com relação às decisões do BOJ (Bank of Japan) sobre 

política monetária, tanto na estrutura a termo das taxas de juros quanto nos preços dos ativos, 

portanto resultados similares aos encontrados para os mercados norte-americanos. 
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No entanto, empregando a mesma metodologia proposta por Rigobon e Sack (2004), Corallo 

(2006) verificou uma aparente neutralidade da política monetária implementada pelo 

Bundesbank com relação ao índice DAX100 (representando portanto o mercado acionário 

alemão), no período de 1988 a 1998; também em contraste ao relatado até então, as ações 

tomadas pelo Bank of England para o período de 1987 a 2003 pareceram gerar no FTSE250 

(representando, neste caso, o mercado acionário inglês) respostas significativas e 

positivamente correlacionadas, um resultado contraditório que, segundo a autora, sugeriria 

neutralidade deste mercado às surpresas com relação à política monetária inglesa – isto, em 

parte, explicável pelo alto grau de “multinacionalização” de tal bolsa. 

No Brasil, através de um estudo de evento para o período de 1996 a 2003, Tabak e Tabata 

(2004a) não encontraram evidências de que a estrutura a termo de juro brasileira responda a 

ações de política monetária, medindo-se pelas mudanças na meta da taxa básica de juro do 

Banco Central; encontraram contudo um certo grau de antecipação dos mercados a tais ações, 

o que explicaria tais resultados. 

Esses autores estenderam posteriormente o âmbito de tal trabalho, decompondo a meta para a 

taxa básica de juro em meta antecipada e não-antecipada; assim, Tabak e Tabata (2004b) 

realizaram diversos testes em um outro estudo de evento como o anteriormente conduzido, 

desta feita para o período de 2000 a 2003, confirmando então o grau de antecipação 

anteriormente visto e constatando respostas significativas da estrutura a termo à componente 

não-antecipada. 

Por sua vez, Gonçalves e Guimarães (2005), adotando a abordagem sugerida por Rigobon e 

Sack (2004) de explorar a heterocedasticidade introduzida pelas ações do Banco Central, 

usaram as taxas de juros anuais para verificar as respostas produzidas nas taxas do mercado de 
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câmbio, encontrando que incrementos inesperados nos juros levaram a depreciações na taxa 

de câmbio, observando-se dados de 2000 a 2005, sob significâncias moderadas a fracas, 

conforme as subjanelas históricas selecionadas do período em questão. 

Por fim, Robitaille e Roush (2005) empregaram estudos de evento adaptando as metodologias 

propostas por Kuttner (2001) e Gürkaynak (2005) a partir de dados intraday referenciados ao 

período de 1999 a 2004, obtendo respostas significativas tanto nos spreads dos C-Bonds 

brasileiros como no Índice Bovespa às decisões do FOMC e a alguns anúncios de indicadores 

macroeconômicos americanos, evidenciando assim o grau de relacionamento entre tais 

mercados (brasileiro e americano) e seus comportamentos. 
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4. Metodologia  

De modo geral, os mercados financeiros são forward looking, o que equivale a dizer que eles 

estão constantemente incorporando novas informações a seus preços, seja devido a fatos que 

impactam imediatamente suas operações, seja por razões que modificam expectativas sobre o 

futuro; é a constatação de que estes agentes são racionais, utilizando toda a informação 

disponível para realizar suas previsões, tomando valores passados e correntes de variáveis 

exógenas ou não (Lucas e Sargent, 1996). 

Devido a essa característica dos mercados e em se tratando especificamente da Bolsa de 

Valores de São Paulo (onde Perobelli et al. (2000) identificaram uma eficiência informacional 

semiforte1), verificar-se suas respostas às ações de política monetária (decisões do COPOM) 

pode ser uma tarefa particularmente difícil.  

Isso se dá porque cada decisão tomada pelo COPOM é estudada por esses agentes, que 

antecipam em alguma medida seus resultados; assim sendo, conforme observou Dewbre 

(1981), quaisquer mudanças observadas nas variáveis correntes e futuras através do tempo 

decorrerão exclusivamente de mudanças não antecipadas. 

Conseqüentemente, analisar-se a relação direta entre as variações na meta da taxa de juro e as 

do Índice Bovespa pode mostrar baixa significância entre as variáveis; de fato, se os mercados 

inevitavelmente não gerarão respostas a mudanças já esperadas, então é preciso distinguir na 

variação da meta suas componentes antecipada e não antecipada. É o que proporemos a 

seguir. 

                                                 
1  Segundo os autores, trata-se de mercados onde, após anúncio de uma nova informação, os preços atingem um novo 

patamar que, embora não seja o de equilíbrio final, não apresentaria grande volatilidade em relação a este. Seria portanto 
um mercado menos que eficiente na forma forte, onde os ajustes a informações públicas e privadas seriam instantâneos. 
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4.1. Estimando a Surpresa dos Mercados 

Um modo interessante de se conseguir tal intento é utilizar os contratos futuros de taxa média 

de depósitos interbancários de um dia (referidos comumente por DI 1 dia), negociados na 

Bolsa de Mercadorias e Futuros de São Paulo (BM&F).  

Primeiramente, há uma discussão a ser feita a respeito do uso dos mercados futuros como 

estimativas de preços esperados à vista no futuro; segundo Hull (2003), os modelos 

disponíveis para formação de preços são construídos para contratos a termo – as diferenças 

entre estes e os futuros poderiam ser desconsideradas somente em se tratando de prazos para 

liquidação curtos – poucos meses, segundo o autor – o que se enquadraria razoavelmente bem 

no caso em questão2. 

Sendo possível então o uso da modelagem de contratos a termo para este instrumento, pode-se 

afirmar que a relação entre o preço futuro e o valor esperado do preço à vista no futuro de um 

dado ativo será: 

F0 = E (ST) . e (r – K). T , onde:             (1) 

F0  = Valor do contrato futuro na data de liquidação; 

ST  = Preço à vista do ativo-objeto na data de liquidação; 

r  = Taxa de juro livre de risco; 

K  = Retorno esperado do ativo-objeto até a data de liquidação (período T); 

T  = Período de tempo até a data de liquidação do contrato.  

Em se tratando dos mercados futuros de DI 1 dia, se os considerarmos como eficientes, ou 

                                                 
2  O autor cita os contratos de Eurodólares da Chicago Board of Trade (CBOT) como exemplos típicos em que não se pode 

empregar a mesma modelagem: são contratos de até 10 anos para liquidação. 
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seja, sem desvios nem imperfeições que não sejam rapidamente reconduzidos ao equilíbrio 

pelas oportunidades de arbitragem, então podemos afirmar que K ≅ r, de onde concluiríamos 

que F0 = E (ST). Esta relação implica dizer que o preço futuro (F0) é o valor esperado do preço 

à vista que vigorará no futuro (ST). 

É preciso, no entanto, construir uma equação que, além de representar esta propriedade, ao 

mesmo tempo expresse adequadamente as idiossincrasias deste mercado; lembrando que 

nestes contratos o objeto é a taxa média (base 252 dias úteis) definida para o período 

compreendido entre o dia da negociação e sua data de liquidação, mas que efetivamente os 

valores negociados são os preços unitários (que a rigor são valores presentes esperados do 

valor de encerramento destes contratos, atualmente de R$ 100.000,00), uma expressão 

adequada – a exemplo do adotado em Garcia e La Rocque (1994)3 - seria: 

⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜

⎝

⎛

+
=

p

tt
i1

000 100
EPU , onde:                                                                                                    (2) 

PUt =  Preço unitário do contrato DI 1 dia, em pontos, correspondente a 100.000, 

descontado pela taxa de juro implícita ao contrato4; 

ip  = Taxa de juro esperada referente ao período considerado. 

Se considerarmos que (1 + ip) = (1 +⎯im)t, onde⎯im  é uma taxa média esperada ao dia útil para 

todo o período (até a liquidação do instrumento) e t é o número de dias úteis até a liquidação 

(vulgarmente denominado como número de saques-reserva), então teremos: 

                                                 
3  Tomando (2) como ponto de partida, os autores desenvolvem uma expressão para revisão nas expectativas entre 2 dias 

úteis consecutivos, oferecendo então novas perspectivas de como tratar estatisticamente este mercado, bem como a 
importância da maturação do título e dos efeitos inflacionários da época na volatilidade dos preços. 

4  PU, como já mencionado, representa um valor presente esperado do contrato. Maiores detalhes, consultar em 
Especificações de Contrato DI 1 dia – disponível no website www.bmf.com.br. 
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Onde ⎯im = Et (im) é a taxa média esperada em t, ao dia útil, até a liquidação do instrumento. 

Esta relação nos mostra, portanto, como podemos estimar futuras taxas médias de juros à vista 

a partir de informações do mercado futuro de DI 1 dia.  

Para captar a componente da variação na meta dos juros que responderia pela “surpresa” 

decorrente da decisão do COPOM, podemos adaptar a metodologia desenvolvida por Kuttner 

(2001), posteriormente aplicada ao mercado acionário americano por Bernanke e Kuttner 

(2005); assim, suponhamos que no dia d – 1 ocorre a reunião do COPOM e no dia útil 

seguinte os mercados abrem já cientes da nova meta para a taxa básica de juro – ou seja, no 

dia d ocorre a implantação da nova meta.  

Deste modo, temos um evento ocorrendo entre os dois dias citados: trata-se de expectativas de 

véspera (em d – 1) dos mercados sobre a decisão do COPOM e a constatação dela no dia 

seguinte (dia d); isto está esquematicamente representado na figura 1 abaixo: 
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Assim, os mercados esperam que em d–1 a taxa média diária passe de ⎯ia (antes da reunião) 

para⎯im , após a reunião, e que assim permaneça até a liquidação do instrumento; no entanto, 

em alguma medida eles são surpreendidos pelo COPOM e esta surpresa (Δiu) passa a ser 

incorporada ao valor médio anteriormente previsto: os mercados se ajustam a eventuais 

discrepâncias em relação a suas projeções da véspera. 

Portanto, empregando os contratos DI 1 dia com duração de 1 mês, teremos: 

D
ma

1d

)i(1)i(1
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000 100
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1dem
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=
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        (4) 
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Onde  Δiu   =  Componente não esperada da variação na meta da taxa básica de juro (base 

252 dias úteis).  

⎯im 

“D” dias até o encerramento 
  

do contrato 

Expectativas no dia da implantação (d): 

Dia do 
evento (d) 

Data da 
liquidação 

Δiu 

Figura 1: Revisão das expectativas antes e após a decisão do COPOM. 



 28

D
252

d

1-d
a

u

PU

PU
)i(1)Δi1(

⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
+=+

D
252

d2-d

1-d
2

u

d.2-d

1-d
2

252
D

u

PU.PU
PU)Δi1(

PUPU

PU
)Δi1( ⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=+⇔=+

  

(6) 

Para obtermos uma estimativa para⎯ia , é preciso supor que na véspera do dia da reunião 

(antevéspera do dia do evento, portanto) as expectativas sejam similares às do dia em que ela 

ocorre; então, poderemos afirmar que:  
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Substituindo-se em (6): 

 (8) 

Portanto, (8) permite que estimemos uma componente não prevista ou inesperada pelos 

mercados na variação da meta da taxa básica de juro por decisão do COPOM. Esta medida 

apresenta, contudo, o inconveniente de necessitar de PUs negociados em até dois dias úteis 

anteriores ao dia do evento, o que constituiria um problema com dados de decisões em início 
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de mês; esta incongruência, que ocorre em somente duas observações, será tratada em mais 

detalhes a seguir, na descrição dos dados. 

A obtenção da componente esperada, conseqüentemente, virá de: 

                                                                                                   (9) 

 

                                                                                                         (10) 

Onde: 

Δi = Variação na meta da taxa básica de juro por decisão do COPOM (base 252 dias úteis); 

Δie  = Componente esperada da variação na meta da taxa básica de juro (base 252 dias úteis). 

Dessa forma, a cada reunião ordinária ou extraordinária estará associada uma decisão sobre a 

meta, com mudanças ou não (manutenção da meta por mais um período); em todos os casos, é 

possível distinguir suas duas componentes, construindo-se assim uma amostra composta 

exclusivamente de mudanças esperadas e não esperadas na meta para a taxa básica de juro, 

respectivamente associadas à variação do Índice Bovespa (ou das cotações dos ativos 

analisados) entre o dia de reunião do COPOM e o dia do evento (a implantação da nova 

meta). 

Para conveniência nas especificações e testes a serem conduzidos doravante, os dados podem 

ser transformados para viabilizar o emprego do regime de capitalização contínua nas taxas. 

Lembrando-se que a relação entre taxas de capitalização composta (i) e contínua (I) 

referenciadas ao mesmo período é dada pela relação I = ln (1+i), então é possível fazer: 
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Iu = ln (1+Δiu) :  Surpresa ou componente não esperada da variação na meta da taxa básica 

de juro em regime de capitalização contínua (base 252 dias úteis); 

Ie = ln (1+Δie) :  Componente esperada da variação na meta da taxa básica de juro em 

regime de capitalização contínua (base 252 dias úteis); 

I = ln (1+Δi) :  Variação na meta da taxa básica de juro por decisão do COPOM em 

regime de capitalização contínua (base 252 dias úteis). 

Note-se que, conforme (9) e segundo esta forma de tratar as taxas, temos que Iu + Ie =  I. 

4.2. Estimando a Resposta do Mercado de Ações à Política Monetária 

Trata-se portanto de um estudo de evento, cujo cerne consiste de uma análise do 

relacionamento entre as componentes citadas da variação da meta da taxa básica de juro e a 

variação do mercado entre os dois instantes (antes e depois da decisão do COPOM). Isso pode 

ser feito segundo a especificação: 

(11) 

As hipóteses nulas a serem testadas são βe = 0; βu = 0. Para tanto, temos que: 

ΔPt  = É o logaritmo natural da razão entre cotações de fechamento do Índice 

Bovespa, tomando-se dois pregões consecutivos para cada uma das 

observações t: o dia do evento ou implantação da nova meta para a taxa básica 

de juro e o dia útil anterior ao evento (o dia da reunião do COPOM); 

=        Componentes surpresa (não esperada) e esperada, respectivamente, da variação 

da meta para a taxa básica de juro em cada uma das t observações da amostra; 
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tt I.βαΔP +=

εt  =  Termo de erro representativo de fatores outros não ligados à política 

monetária. 

Seguindo aqui a mesma premissa adotada por Bernanke e Kuttner (2005), assumiremos a 

ortogonalidade do termo devido ao erro (εt) em relação às mudanças e surpresas assim 

calculadas, discutindo posteriormente as limitações e a viabilidade de tal assunção. 

Será interessante também comparar os resultados da especificação (11) com uma outra que 

analise a resposta do mercado à variação da meta propriamente dita. Esta especificação seria: 

     (12) 

Tendo It já sido definida anteriormente. 

4.3. Estabilidade de Sub-Amostras e Quebras Estruturais 

O passo seguinte será investigar como alguns eventos relevantes na história econômica 

recente ou alterações na sistemática das ações do Banco Central afetaram estas respostas. 

É importante verificar, primeiramente, como a introdução do atual regime cambial (flexível) 

em 15/01/19995 impactou as relações aqui analisadas; isso pode ser feito a partir da 

introdução de uma variável dummy interativa com a surpresa, a qual assume valor 1 para 

decisões posteriores àquela data ou, caso contrário, zero. A especificação será, portanto: 

ΔPt = α + βu . It
u + βe . It

e + βc . DummyCambialt . It
u + εt                         (13) 

                                                 
5  Maiores informações em Perobelli et al. (2000) e Campelo (1999). 
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Outra importante alteração introduzida pelo Banco Central foi a adoção de metas para taxas 

de juros em expressão anual, o que poderia ter modificado o comportamento dos agentes e, 

portanto, a resposta do mercado; para isso, introduz-se uma nova variável dummy interativa 

com a surpresa, assumindo valor 1 para decisões posteriores a sua data de implantação 

(02/01/1998) ou, caso contrário, zero. A especificação será: 

ΔPt = α + βu . It
u + βe . It

e + βa . DummyAnualt . It
u + εt                         (14) 

Ainda com relação à estabilidade da amostra, pode ser verificada a influência maior ou menor 

exercida sobre as respostas do mercado pelo contexto das decisões: se em reuniões regulares 

ou extraordinárias (esta questão é detalhada no item 5); tal como nos dois casos anteriores, 

esta influência pode ser testada pela introdução de dummies interativas com a surpresa, sendo 

DummyReunião = 1 se a reunião é regular (ou zero, caso contrário). A especificação seria: 

ΔPt = α + βu . It
u + βe . It

e + βr . DummyReuniãot . It
u + εt                         (15) 

4.4. Assimetria 

Outra possibilidade a ser explorada é se o mercado acionário reage distintamente conforme a 

direção tomada pela decisão do COPOM (subida, manutenção, queda ou reversão da 

tendência anterior), questão esta que poderia ser isolada ou conjuntamente estudada com o 

tópico anterior sobre fontes de quebra estrutural da amostra ou de instabilidade em suas sub-

amostras – neste estudo, nos ateremos à análise isolada dos tópicos. 

Tal como no item anterior, o uso de variáveis dummy interativas com a surpresa (como 

definida em (8)) pode lançar uma luz sobre a questão; serão empregadas as seguintes: 
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Dummy aumento:  igual a 1 se a meta foi aumentada, ou zero, caso contrário; 

Dummy redução:  igual a 1 se a meta foi reduzida, ou zero, caso contrário; 

Dummy inatividade:  igual a 1 se a meta foi mantida sem alterações, ou zero, caso contrário; 

Dummy reversão:  igual a 1 se houve uma reversão na tendência da meta (uma queda 

após uma sucessão de aumentos, ou o oposto), ou zero, caso contrário. 

A especificação (em termos genéricos) para verificar respostas a assimetrias (isoladamente, 

sem interações com fontes de quebra estrutural) será: 

ΔPt = α + βu . It
u + βe . It

e + βassim . DummyAssimetriat . It
u + εt                                       (16) 

4.5. A Questão do Timing 

Ao se observar mais cuidadosamente a amostra construída para o estudo de evento em 

questão, nota-se uma não uniformidade apresentada pelas surpresas estimadas, ora com 

valores inexpressivos, ora denotando significativas movimentações no mercado e suas 

expectativas. 

Bernanke e Kuttner (2005), bem como Gürkaynak (2005), observaram que esta característica 

sugere que certas decisões de um banco central (o Fed, no caso dos artigos supra) são 

antecipadas pelo mercado no que se refere à magnitude das mudanças, mas não quanto às 

datas para sua efetivação; deste modo, há casos em que a surpresa pode se referir à ocasião 

em que uma nova meta é adotada, e não propriamente ao seu novo valor. 

Deste modo, há um tópico adicional a ser investigado: a importância que a surpresa quanto ao 

timing da implantação de uma nova meta tem nos resultados até então apresentados. Para 
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prosseguir nesta linha, é preciso definir primeiramente uma variável que possa representar a 

surpresa retro descrita. 

Embora haja diferentes maneiras de se estimar os efeitos resultantes do timing, Gürkaynak 

(2005) propôs uma idéia facilmente implementável: ele sugere que deveríamos distinguir as 

surpresas quanto à duração de seus efeitos – assim, há aquelas cujos efeitos se manifestam de 

forma permanente, bem como as de efeitos transitórios, portanto não observáveis a prazos 

maiores do que o interstício tradicionalmente visto entre reuniões. 

Uma forma intuitiva de definir a surpresa quanto ao timing para esse caso seria a surpresa que 

não modificasse a taxa esperada após a reunião subseqüente àquela que está sendo objeto de 

análise, ou seja, após o interstício entre as duas reuniões consecutivas citadas; logo, seria uma 

surpresa de efeitos unicamente temporários. Gürkaynak (2005) empregou dados intraday em 

seu modelo; não obstante, não há impedimentos para que dele nos utilizemos em estudos de 

evento de um dia. Como no Brasil as decisões do COPOM são normalmente anunciadas após 

o fechamento dos mercados, aqui essa abordagem (dados intraday) pode não ser viável. 

Segundo essa forma de definir, necessariamente só a surpresa captada no período posterior à 

reunião subseqüente àquela em análise incorporaria os efeitos permanentes de uma surpresa 

quanto às mudanças na meta da taxa básica de juro; neste caso, a surpresa estimada por (8) 

representaria não somente estes efeitos permanentes, mas também os temporários ou devidos 

ao timing. 

De modo a equacionar o exposto, retomemos uma representação similar ao proposto em 4.1: 
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Figura 2: Revisão das expectativas antes e após a decisão do COPOM - na representação inferior, vê-se no 
interstício entre reuniões a surpresa como definida em 4.1 e, no período seguinte, seus efeitos 
permanentes. 
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Onde: 

Δiu
t  = Surpresa estimada em (8) que contém os efeitos temporários (de timing) e 

permanentes (surpresa efetiva) devidos à mudança adotada na reunião t; 

Δiu
P,t  = Surpresa de efeitos permanentes (efetiva), a ser observada na taxa média à vista 

esperada para o futuro, após a reunião subseqüente à atual (t+1); 

D60  = Número de dias úteis entre o dia do evento (dia útil seguinte à reunião t) e o último 

dia útil do mês onde se dá a reunião t+1; 

n  = Número de dias úteis entre o dia seguinte à reunião subseqüente (t+1) e o último 

dia útil do mês em que esta reunião ocorre (liquidação do contrato DI 2 meses). 

Empregando contratos DI 1 dia com duração de 2 meses, temos então: 
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Lembrando o artifício usado em 4.1 para estimar 1 +⎯ia , analogamente teremos que: 
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A exemplo do que foi feito em 4.1, usando-se o regime de capitalização contínua, teremos: 

(21) 

Assim, a equação (20) (e, conseqüentemente, a (21)) nos mostra como estimar o efeito 

permanente (Iu
P,t ou Δiu

P,t) de uma surpresa causada por uma decisão do COPOM; no entanto, 

há dois pressupostos implícitos: o de que uma nova mudança ocorrerá sempre na reunião 

seguinte, em uma data previamente agendada (e sabe-se que houve não somente reuniões 

extraordinárias mas também mudanças ocorridas fora do âmbito das reuniões, ordinárias ou 

não) e o de que duas reuniões consecutivas estão separadas entre si por um prazo médio de 

um mês. 

Evidentemente, há casos que não se enquadram nestas premissas; estas exceções exigirão 

adaptações no modelo, como será mostrado a seguir: 

Exceção 1: Há cinco observações na amostra onde duas reuniões consecutivas estão 

defasadas entre si por um período de mais de um mês, o que inviabiliza o uso de contratos DI 

1 dia com maturidade de dois meses: são as ocorridas nas datas 28/01/1998 (21ª), 29/07/1998 

(26ª), 18/01/1999 (32ª), 28/07/1999 (37ª) e 18/01/2006 (116ª)6. Neste caso, será necessária a 

adoção de contratos DI 1 dia com maturidade de três meses, duração esta suficiente para 

permitir a modelagem necessária – assim fazendo7, obtemos: 

                                                 
6  Estas e outras particularidades a respeito dos dados são detalhadas no item 5, a seguir. 
7  Conforme demonstrado no Apêndice 1. 



 38

n
252

90
2-d

90
d

252
D -n 

u
t

290
1-du

tP, PUPU
)i(1)(PU

)i(1

90

⎟
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜
⎜

⎝

⎛

⋅
Δ+⋅

Δ+ =           (25) 

Em regime de capitalização contínua, a conversão é idêntica ao proposto em (21). 

Exceção 2: Há dez observações na amostra cujas respectivas revisões ou mudanças 

subseqüentes na taxa básica de juro podem ser consideradas extraordinárias ou não previstas, 

o que fere a premissa do modelo anteriormente proposto. Uma vez que o objetivo deste item 

consiste, primeiramente, em se verificar os efeitos permanentes de uma surpresa quanto à 

decisão do COPOM para, na seqüência, inferirem-se os efeitos temporários (timing), então o 

aspecto central deve ser estimar futuras taxas a partir de expectativas formadas com a melhor 

informação disponível na ocasião da reunião em análise (em t), expectativas estas que 

evidentemente não prevêem mudanças (ou reuniões) não indicadas explicitamente pelas atas 

de reunião. São as observações expressas na tabela 1, na seqüência. 

Tabela 1:  Datas das reuniões em análise, prevista como subseqüente e efetivamente ocorrida para cada um dos dez casos 
tratados nas exceções 2 e 3 

Portanto, uma adaptação possível e razoável é associar a cada uma das dez observações 

citadas as suas respectivas reuniões seguintes que foram antecipadamente agendadas, isto é, 

textualmente citadas em atas8, em lugar das reuniões ou mudanças efetivamente ocorridas, 

                                                 
8  As atas das diversas reuniões do COPOM estão disponíveis no website www.bcb.gov.br. 

Nº Reunião em 
análise 

Reunião 
prevista 

como 
subseqüente 

Mudança 
subseqüente 

ocorrida 
Nº Reunião em 

análise 

Reunião 
prevista 

como 
subseqüente 

Mudança 
subseqüente 

ocorrida 

1 02/09/1998 07/10/1998 10/09/1998 6 07/05/1999 19/05/1999 12/05/1999 

2 04/03/1999 14/04/1999 24/03/1999 7 19/05/1999 23/06/1999 08/06/1999 

3 24/03/1999 14/04/1999 05/04/1999 8 22/03/2000 19/04/2000 28/03/2000 

4 14/04/1999 19/05/1999 28/04/1999 9 20/06/2000 19/07/2000 07/07/2000 

5 28/04/1999 19/05/1999 07/05/1999 

 

10 18/09/2002 23/10/2002 14/10/2002 
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que não eram previstas pelo mercado ou público em geral. 

Esta adaptação permite que continuemos empregando as equações (20) e (21) para estimar o 

efeito permanente, sendo aplicável a nove dos dez casos relacionados na tabela 1, já que eles 

apresentam entre si a defasagem aproximada de um mês, permitindo portanto o uso dos 

contratos DI 1 dia de dois meses de maturidade. 

O caso 6 relacionado na tabela 1 é, no entanto, uma situação peculiar entre as exceções: 

ambas as mudanças estão previstas no mesmo mês, o que levará à terceira e última exceção. 

Exceção 3: Dada então esta característica da observação tabulada como caso 6 (a reunião do 

dia 07/05/1999), adotaremos os contratos DI 1 dia com maturidade de um mês (tal como feito 

no item 4.1) para a devida modelagem. Assim procedendo, obtemos9: 
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Em regime de capitalização contínua, a conversão é idêntica ao proposto em (21). 

Obtidas então as estimativas para os efeitos permanentes causados pela surpresa com relação 

a uma dada decisão sobre política monetária tomada pelo COPOM – os quais chamamos de  

Δiu
P,t   (ou       , sob regime de capitalização contínua) – e sabendo-se que Δiu

t  (   , idem) 

contém estes efeitos, bem como os de caráter temporário ou devidos ao timing (ambas as 

variáveis já declaradas anteriormente), podemos conduzir a seguinte regressão:  

                                                 
9  Ver maiores detalhes ao final do trabalho, no apêndice 1. 

u
tIu

tP,I
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ttST
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It
u = α + βp . IP,t

u + γt                (30) 

É intuitivo definir então a surpresa quanto ao timing (STt) como o erro de (30), ou seja, 

fazendo-se STt =  γt . Isto equivaleria a remover somente a componente permanente da 

surpresa It
u , que contém ambos os efeitos, obtendo-se assim uma variável ortogonal àquelas 

anteriormente tratadas. 

Portanto, 

STt =  γt             (31) 

Onde: 

γt = Termo de erro resultante da regressão (30). 

A partir desta definição é possível então se verificar a importância de ambos os efeitos 

mencionados através de uma regressão cuja especificação será: 

(32) 

Onde todas as variáveis já foram anteriormente declaradas. 

4.6. Robustez dos Resultados 

Os resultados oriundos das regressões promovidas pelas especificações dos itens 4.2 a 4.5 são, 

evidentemente, função dos dados que compõem a amostra selecionada para o presente estudo; 

no entanto, é possível que algumas observações tenham um impacto inegavelmente maior que 
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as demais, interferindo em demasia portanto nas estimativas e conclusões que delas advêm. 

Logo, é imprescindível identificar as observações com tais propriedades, promovendo-se 

então os testes anteriormente referidos na presença ou não delas, de modo a explorar a 

robustez dos resultados. Bernanke e Kuttner (2005) sugeriram que, para obter a influência 

estatística que cada observação tem no resultado das regressões, pode-se empregar a seguinte 

estimativa: 

i
1T

ii ΔβΣΔβIE −=                                                                                                                    (33) 

Onde: 

IEi   = Influência estatística da observação i ; 

Δβi   =  Mudança no vetor dos coeficientes da regressão (11) - ou seja, nos valores α, βu e βe 

- resultante da exclusão da observação i da amostra; 

Σ      = Matriz Variância-Covariância dos coeficientes da regressão (11). 

Desta maneira, as observações cujas influências estatísticas apresentarem uma disparidade 

clara em relação às demais serão consideradas outliers; isso implicará, para as regressões dos 

itens 4.2 a 4.5, dois ensaios distintos, a saber: com e sem os outliers. 

4.7. Estimando a Resposta Individual dos Ativos à Política Monetária 

O estudo conduzido no item 4.2 pode ser repetido para cada uma das 57 ações que compõem 

o Índice Bovespa, tendo-se adotado arbitrariamente a composição para este fixada no 
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quadrimestre10 de janeiro a abril de 2006, a partir de uma especificação idêntica à (11), com a 

diferença que ΔPt será o logaritmo natural da razão entre cotações de fechamento do papel 

selecionado, tomando-se para tanto o dia do evento (implantação da nova meta) e o dia da 

reunião do COPOM (dia útil anterior ao do evento). 

Na seqüência, uma questão que intuitivamente se apresenta é se o padrão destas respostas 

individualizadas é consistente com o modelo CAPM11, ou seja, se há uma relação de 

proporcionalidade entre os βu de cada ação e o de mercado, segundo os Betas (βi) previstos na 

teoria desenvolvida por Sharpe (1970). 

Assim, esta questão pode ser analisada comparando-se os βu oriundos das regressões 

anteriores com valores resultantes daqueles previstos pelo CAPM. Estes últimos podem ser 

estimados pela fórmula: 

βi 
u , CAPM  =  βi  .   β 

u , Bovespa                                                                                             (34) 

Onde: 

βi 
u , CAPM  =  Resposta do ativo i à ação de política monetária, estimada pelo CAPM; 

β 
u , Bovespa  =  Resposta do Índice Bovespa à ação de política monetária (a partir de (11)). 

A obtenção do βi para cada um dos ativos deve ser feita a partir de regressões lineares do 

excesso de retorno do ativo i versus excesso de retorno do mercado. Assim, a partir de dados 

diários (ao longo de todo o período compreendido pelo estudo de evento aqui proposto), o βi é 

                                                 
10  A composição do índice é revista a cada quatro meses, seguindo critérios de liquidez e capitalização bursátil. Maiores 

informações a respeito podem ser obtidas em www.bovespa.com.br. 
11  Capital Asset Pricing Model (CAPM): consultar Sharpe (1970). 
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representado pelo coeficiente angular da regressão linear simples a seguir: 

ΔPi
t – iF,t = αi + βi . (Bovespat - iF,t)        (35) 

Onde: 

αi  =  Intercepto; 

ΔPi
t  =  Logaritmo natural da razão entre cotações diárias do ativo i; 

Bovespat  =  Logaritmo natural da razão entre cotações diárias do Índice Bovespa; 

iF,t    =  Retorno diário do ativo livre de risco (aqui, tomado como a taxa diária dos 

CDI) em regime de capitalização contínua. 

Assim procedendo, obteremos dois conjuntos de respostas à ação de política monetária 

originários de metodologias distintas; como retro descrito, a questão de interesse é saber se os 

resultados derivados do CAPM podem ser tomados como estimativas daqueles derivados da 

regressão propriamente dita. 

Esta questão pode ser respondida a partir de testes de comparação de médias populacionais; se 

as distribuições dos conjuntos forem aproximadamente normais, podemos empregar o teste t 

de Student; caso elas não sejam previamente conhecidas, recomenda-se o teste de Wilcoxon 

ou, equivalentemente, a estatística de Mann Whitney, para rejeitar ou não a hipótese nula de 

que ambas as estimativas coincidem12. 

                                                 
12  Explicações detalhadas sobre o procedimento para emprego destes testes podem ser encontradas em Bussab e Moretin 

(2004). 
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5. Dados 

Conforme se pode constatar nas diversas especificações apresentadas no item 4, toda a análise 

depende das variações na meta da taxa básica de juro, da surpresa com relação a estas 

mudanças (como definido em (8) e em (20)) e das variações dos ativos considerados (e do 

próprio índice agregado da Bovespa) calculadas a partir de suas cotações de fechamento 

diárias. 

Por se tratar de um estudo de evento baseado nas datas das implantações da nova meta (dia 

útil subseqüente ao das reuniões do COPOM), a amostra é constituída de observações 

descontínuas do ponto de vista temporal; por conta disto, para todos os dados em questão foi 

apropriado o conjunto de todos os valores diários compreendidos entre Junho de 1996 (início 

da sistemática de decisões de política monetária pelo COPOM) até março de 2006 – dele 

foram extraídas somente as observações pertinentes às datas-evento. 

Deste modo, as datas das reuniões regulares e extraordinárias do COPOM e as respectivas 

metas definidas nestas ocasiões (bem como nas mudanças inter-reunião) foram extraídas das 

Atas de Reunião, disponíveis no website do Banco Central do Brasil13 que, de 01/07/1996 a 

04/03/1999, fixava metas para a TBC e, a partir de 05/03/1999, com sua extinção, passou a 

divulgar as metas da taxa SELIC para fins de política monetária. 

Logo, de 26/06/1996 (data da 1ª Reunião) a 08/03/2006 (última reunião selecionada – a 117ª) 

totalizaram-se 125 observações (entre reuniões regulares e extraordinárias), das quais a 17ª 

(de 22/10/1997, época na qual se deu a crise dos países asiáticos) não entrou em vigor14, tendo 

                                                 
13  Website oficial: www.bcb.gov.br 
14  Informações adicionais podem ser obtidas em Perobelli et al. (2000) e Banco Central do Brasil (1998). 
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sido portanto excluída. Anteriormente a 02/01/1998, a prática do Banco Central era divulgar 

metas para a TBC em expressão mensal; no sentido de se manter a consistência dos valores na 

amostra, eles foram anualizados (base 252 dias úteis) a partir do número de dias úteis em que 

vigoraram. 

As surpresas com relação a essas decisões foram calculadas a partir dos PUs (preços 

unitários) de fechamento dos Contratos Futuros de Taxa Média de Depósitos Interfinanceiros 

de 1 dia e de seus respectivos dias de saque (dias úteis até a liquidação), disponíveis no 

website da Bolsa de Mercadorias e Futuros de São Paulo (BM&F)15. As cotações dos ativos e 

do Índice Bovespa foram extraídas do banco de dados Economática® e corrigidas para 

proventos diversos e dividendos.  

A amostra assim constituída de componente esperada e não esperada para a mudança na meta 

da taxa básica de juro e das variações dos diversos ativos (ou do Índice Bovespa) possui, no 

entanto, algumas particularidades que devem ser mencionadas: 

I. Há quatro observações para as quais o dia do evento e o dia da reunião do COPOM não 

são consecutivos: são elas 07/05/1999 e 07/07/2000 (reuniões extraordinárias), 

18/06/2003 e 20/04/2005 (respectivamente 85ª e 107ª reuniões regulares); tratam-se de 

reuniões ocorridas em sextas-feiras (os dois primeiros casos) ou em vésperas de feriados 

(os dois casos mais recentes). Adotar portanto valores referenciados a dias úteis evita 

correções que eventualmente seriam necessárias, caso fossem empregadas referências em 

dias corridos; 

                                                 
15  Website oficial: www.bmf.com.br. 
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II. Há duas observações cujos dias de implantação da nova meta ocorrem nos dois primeiros 

dias úteis do mês: são as dos dias 05/04/1999 e 01/09/1999 (33ª e 38ª reuniões 

regulares). Estas são as duas situações que causam os conflitos mencionados em (8), 

conforme referido no item 4.1. 

Esta situação, isolada às duas observações supra, pode ser convenientemente contornada 

pela aplicação de (6) a regime de capitalização contínua, ou seja: 

   (6) 

Podemos estimar⎯ia para estes dois casos, a partir das taxas CDI – diferentemente de 

empregar os PUs, como fizemos nos demais casos, nestas duas situações não teremos 

todos os dados necessários em (8) referenciados ao mesmo mês; utilizar as taxas diárias 

CDI para estimar⎯ia  é um recurso que possibilitará a inclusão das observações em 

questão sem introduzir viés que comprometa os resultados. 

Portanto, foram coletadas também as taxas diárias CDI (obtidas no website do Banco 

Central) no período necessário a esta finalidade e para os cálculos realizados em (35) na 

estimativa dos diversos βi. 

III. Houve dez mudanças na meta (com reuniões ou não) consideradas extraordinárias, dado 

este obtido a partir de consulta ao agendamento das reuniões seguintes pelo COPOM 

(atas de reunião), em confronto com as mudanças ocorridas para o conjunto de 

observações. Elas estão relacionadas na tabela 2 a seguir (as 114 restantes são 

consideradas regulares): 
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Data 
Reunião 

Mudança 
SELIC 

Nova Meta 
p/ SELIC 

Data 
Reunião 

Mudança 
SELIC 

Nova Meta 
p/ SELIC 

10/09/1998 0,00 % 19,00 % 12/05/1999 -2,50 % 27,00 % 

24/03/1999 -3,00 % 42,00 % 08/06/1999 -1,50 % 22,00 % 

05/04/1999 -2,50 % 39,50 % 28/03/2000 -0,50 % 18,50 % 

28/04/1999 -2,00 % 32,00 % 07/07/2000 -0,50 % 17,00 % 

07/05/1999 -2,50 % 29,50 % 

 

14/10/2002 3,00 % 21,00 % 

Tabela 2: Datas das reuniões ou mudanças não previstas em ata, com a variação na meta e o novo valor adotado 

IV. Em agosto de 1998 ocorreu a crise russa; neste período, como em outros onde o Banco 

Central precisou lidar com situações similares, dispunha-se dos instrumentos tradicionais 

de política monetária, mas com uma particularidade: a instituição fazia uso da TBC (taxa 

básica de juro) e da TBAN (taxa de assistência para redesconto bancário) – a primeira, 

tida como piso para as taxas (freqüentemente usada nas operações de captação do BC) e 

a segunda, como teto (mais comum nas operações de doação de recursos aos mercados). 

Nesta “banda” assim definida, as operações eram conduzidas segundo taxas que 

variavam de instituição para instituição, conforme importância, garantias e risco do 

tomador – embora recursos pudessem ser tomados nos níveis da TBC, um sistema de 

quotas relativo a esta taxa exigia que, na prática, recursos fossem captados também nos 

níveis da TBAN, não sujeita àquele sistema16. 

Quando o cenário econômico se deteriorou, o Banco Central implantou, entre outras 

medidas, o aumento da TBAN com a manutenção da TBC – embora a procura maior por 

estes recursos tenha se dado (dentro e fora das operações de mercado aberto) a níveis 

intermediários entre piso e teto, não raro as taxas se situaram mais próximas ao teto, 

função do ceticismo dos agentes quanto à reversão do quadro. 

                                                 
16  Esta e outras questões referentes a choques de política monetária no mercado de reservas bancárias podem ser consultadas 

em Sales e Tannuri-Pianto (2005). 
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Iniciada em setembro de 1998, esta situação perdurou até novembro do mesmo ano, com 

a assinatura de um novo acordo do país com o Fundo Monetário Internacional (FMI) – 

assim, a tabela 3 traz as quatro observações da amostra sujeitas ao caso: 

Reunião Data TBC TBAN Taxa 
adotada 

27º 02/09/1998 19,00 % 29,75 % 24,375 % 

28º 10/09/1998 19,00 % 49,75 % 34,375 % 

29º 07/10/1998 19,00 % 49,75 % 34,375 % 

30º 11/11/1998 19,00 % 42,25 % 30,625 % 

Tabela 3: Datas das reuniões ligadas à crise russa 

Portanto, estas quatro observações caracterizaram-se por taxas médias que estiveram 

acima da TBC e abaixo da TBAN, o que leva a presumir que a simples adoção da TBC 

(ou da TBAN), nestes casos, não representaria adequadamente a realidade do período. 

Assim, parece mais verossímil adotar um valor entre estes dois limites – a idéia mais 

imediata e intuitiva é tomar a média de ambos, como mostrou a tabela 3 – espelhando 

assim um pouco mais fidedignamente o ambiente econômico da época. Assim, para os 

casos listados, tomou-se a média entre TBC e TBAN como representativa da taxa básica 

de juro. 

V. Com relação ao tratado em 4.5, há três exceções para estimação das surpresas quanto ao 

timing que merecem informações adicionais: 

• Exceção 1 : as reuniões nas datas 28/01/1998 (21ª), 29/07/1998 (26ª), 18/01/1999 

(32ª), 28/07/1999 (37ª) e 18/01/2006 (116ª) possuem uma defasagem de mais de um 

mês em relação às suas respectivas reuniões ordinárias subseqüentes. Nestes casos, 

conforme mostrado em 4.5, foi necessária a introdução de modificações no modelo, 



 49

empregando-se para as estimativas títulos mais longos (contratos DI 1 dia com 

maturidade de três meses); 

• Exceção 2 : conforme apresentado na tabela 1 (vide item 4.5), há dez situações em 

que as respectivas reuniões ou mudanças na meta subseqüentes ocorrem sem prévio 

aviso17, antes portanto do que fora antecipado pelas suas respectivas atas de reunião. 

De acordo com o exposto em 4.5, adotou-se como reunião subseqüente, nestes casos, 

aquela que fora previamente agendada pelo COPOM, que era a melhor informação 

disponível para apreçamento de títulos e formação de expectativas naquelas ocasiões. 

• Exceção 3 : Trata-se do caso 6 na tabela 1, uma situação peculiar entre as exceções 

listadas; recebeu o tratamento adequado, conforme descrito em 4.5 e no Apêndice 1. 

Quanto aos ativos que compõem o Índice Bovespa, dois deles não foram incluídos na análise 

(CONTAX 3 e 4), por serem papéis de emissão primária muito recente, cuja massa de dados é 

ainda insuficiente para estimativas consistentes (as negociações destes ativos iniciaram-se 

somente em agosto de 2005). 

Por fim, todos os erros-padrão são calculados seguindo o procedimento sugerido por Newey e 

West (1987), para serem robustos à heterocedasticidade e à correlação serial da amostra, cujas 

presenças são indicadas pelas estatísticas de Durbin e Watson (DW) e também pelos demais 

testes expressos nas tabelas do item a seguir.  

 

                                                 
17  Note que são as mesmas reuniões extraordinárias listadas na tabela 2. 
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6. Resultados 

 

6.1. Análise Preliminar dos Dados 

Observando-se a tabela 4 e tendo-se em vista os dados do período sem segmentações, vê-se 

que, em média, as variações em termos absolutos são maiores em dias de evento, exceção 

feita às da taxa básica de juro que, por ser ofertada diariamente pelo Banco Central para 

efetivação da política monetária, têm seus valores forçosamente mantidos próximos à meta 

(até que ela mude por nova decisão do COPOM). É natural, portanto, que ela não se comporte 

de modo similar aos outros instrumentos financeiros de negociação nas bolsas. 

No que se refere aos desvios, observa-se que nos dias de evento há uma clara tendência a 

valores mais altos, indicando portanto que não somente é incrementada a magnitude das 

respostas nestas ocasiões, mas também a volatilidade: há portanto uma notável diferença entre 

o comportamento dos mercados na véspera da decisão e o do dia da nova meta, conforme 

esperado. 

Isto não foi observado, contudo, nos desvios calculados para o Índice Bovespa – um resultado 

aparentemente contraditório. As covariâncias calculadas com a taxa básica de juro diária dão 

referências também intrigantes: embora a relação entre ambas aumente no dia do evento, de 

modo geral os valores indicam uma relação fraca, com sinal positivo, divergindo portanto do 

esperado, que seria variações no mercado de ações e taxas básicas de juros negativamente 

correlacionadas. No item 6.2 estas evidências se juntarão a outras, apresentadas na tabela 6 da 

mesma seção, que ajudarão a elucidar tal questão.  
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Dias 
Evento

Dias não-
evento

Dias 
Evento

Dias não-
evento

Dias 
Evento

Dias não-
evento

Dias 
Evento

Dias não-
evento

Dias 
Evento

Dias não-
evento

Dias 
Evento

Dias não-
evento

Dias 
Evento

Dias não-
evento

0,516%

124 19 105 30 9430 94

0,785%1,128%

0,169% 0,435% 0,032%

1,128% 0,424%

0,225%Desvio padrão das variações na
taxa básica de juro diária

1,137%

Todos

Nº de observações 124 19 105

Desvio padrão das variações nas
taxas CDI diárias

1,949%

2,290%

Desvio padrão das variações nas
taxas DI 1 dia

0,675%

0,727%

Antes da mudança 
para taxas anuais

3,795%

2,612% 0,758%

0,414%

5,107%

0,155%

Após a mudança 
para taxas anuais

Antes da mudança 
cambial

Após a mudança 
cambial

0,983%

0,396%0,482% 2,156%

1,299% 3,522%

0,656%

4,348%0,283% 0,776% 1,118%

Volatilidade do Índice Bovespa 

0,079% 0,036% 0,603% -0,016% 0,015% 0,469% 0,228% -0,045% -0,025%

0,012% -0,046% 0,966% -0,069% -0,161% -0,042% 0,470% -0,154% -0,135% -0,011%

0,257% -0,211% 1,226% -0,022% 0,082% -0,245% 1,056% -0,490% 0,002% -0,122%

2,372% 2,733% 1,530% 3,018% 2,493% 2,678% 3,311% 4,063% 1,980% 2,066%

Média das variações Ibovespa

Média das variações nas taxas
DI 1 dia

Média das variações na taxa
básica de juro diária

Média das variações nas taxas
CDI diárias

-0,132% -0,027% 0,022% -0,027% -0,160% -0,027% -0,044% -0,896% -0,160% 0,250%

Covariância Ibovespa x taxa
básica de juro diária

0,029% 0,002% -0,052% 0,059% 0,042% -0,009% 0,033% -0,016% 0,025% 0,024%

Reuniões Regulares

0,112% 0,009%

0,242% -0,221%

1,138% 0,425%

Reuniões/Mudanças 
Extraordinárias

-0,313% 0,117% 1,932% -1,671%

-0,296% 0,348%

0,012% -0,046% 0,006% -0,043%

0,424% -0,100%

2,078% 2,237% 3,988% 5,715%

1,845% 0,233% 2,884% 0,078%

0,752% 2,919% 0,307%

1,049% 1,865%

Tabela 4: Síntese descritiva dos dados empregados no estudo.

114 114 10 10

-0,003% 0,003% 0,238% 0,114%

2,226%
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Como se sabe, o período da análise em questão foi marcado por eventos econômicos 

nacionais (como a flexibilização do câmbio em 1999) e internacionais (crises que suscitaram 

mudanças por vezes inesperadas na meta da taxa básica de juro), bem como modificações na 

sistemática das ações de política monetária (adoção de taxas ano-over) que interferiram na 

dinâmica do mercado e no apreçamento nos instrumentos disponíveis. Por isso, a análise 

anterior pode ser revista sob diferentes focos, tendo em vista o antes e o depois de cada um 

dos eventos mencionados. 

Observando-se, por exemplo, o caso da adoção das taxas expressas anualmente e da 

flexibilização do câmbio, vê-se uma inequívoca redução (em termos absolutos) tanto das 

variações médias (a maioria delas) quanto de seus desvios, indicando que tais medidas não 

somente levaram a uma redução da volatilidade, mas também a respostas menos intensas – a 

conclusão se aplica não somente aos dias de evento, como também aos de não-evento, 

lembrando-se que os adotados como tal são as vésperas das implantações de cada nova meta 

(os dias em que normalmente ocorreram reuniões do COPOM) – portanto, a mesma postura 

adotada por Rigobon e Sack (2004). Note-se que novamente o Índice Bovespa não se encaixa 

muito bem a estes padrões, similar ao anteriormente verificado. 

Quanto à contraposição mudanças por decisões regulares versus mudanças extraordinárias, 

de modo geral se vê que os dias de evento das últimas normalmente apresentam maiores 

respostas médias e volatilidade em relação às das regulares, tendência esta sinalizada também 

pelos dias de não-evento. A primeira constatação é intuitiva, já que sempre se esperam 

respostas mais intensas, decorrentes de alterações extraordinárias, depois de consumado um 

fato desta natureza; quanto à segunda, registrou-se novamente a capacidade de antecipação 

dos mercados (aqui representados pelo DI 1 dia e Bovespa) aos fatos: há um notável 
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incremento tanto da resposta média quanto da volatilidade dos negócios às vésperas de uma 

mudança tida como inesperada. 

Os resultados obtidos até este ponto suscitam a busca de mais informações que ajudem a 

entender a dinâmica então constatada; utilizando o ferramental apresentado ao longo do item 

4, buscaremos novas evidências que permitam uma melhor compreensão da questão. 

6.2. Respostas do Índice Bovespa às Surpresas na Política Monetária 

Nosso primeiro passo deverá ser a detecção das observações que possam ser consideradas 

outliers, ou seja, aquelas cuja influência estatística nos resultados da regressão seja 

excepcionalmente maior que a grande parte das demais. 

Retomando então (33) e aplicando-a a (11), conforme descrito em 4.6, encontramos cinco 

observações que se enquadram a esta descrição, conforme o gráfico 1 a seguir mostrará. 
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Gráfico 1: Distribuição das influências estatísticas obtidas para cada uma das 124 

observações, conforme equação (33) aplicada à regressão (11). 
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Um esboço gráfico da relação entre as variações do Índice Bovespa e das componentes 

esperada e não esperada das mudanças na meta (todas sob regime de capitalização contínua) 

confirma os resultados anteriormente obtidos, como se vê no gráfico 2 a seguir:  
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Gráfico 2: Representação gráfica da relação entre as variações do Índice Bovespa e as componentes 
esperada e não esperada das mudanças na meta (todas sob regime de capitalização contínua). 
Em destaque, as observações identificadas como outliers por suas respectivas influências 
estatísticas calculadas a partir de (33). 

Não coincidentemente, tais observações estão ligadas a circunstâncias relevantes da histórica 

econômica brasileira contemporânea; a saber: 
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− 30/10/1997: Conforme mencionado no item 5, nesta ocasião eclodiu a crise nos países 

asiáticos; em decisão extraordinária, o Banco Central retroagiu na decisão regular 

anterior (de dias antes) e praticamente dobrou a taxa básica de juro, além de outras 

medidas objetivando a reversão das expectativas então formadas; 

− 02 e 10/09/1998: em agosto de 1998 iniciou-se a crise russa (que teve como desfecho 

sua moratória), disseminando assim uma instabilidade internacional que obrigou o 

Banco Central a implantar um novo pacote de medidas, entre elas a elevação da 

TBAN. Em particular, a mudança do dia 10 foi de caráter extraordinário, dada a 

celeridade dos acontecimentos da ocasião; 

− 18/01/1999 e 04/03/1999: como já mencionado em 4.3, em 15/01/1999 o Banco 

Central adotou o regime cambial flutuante. Na reunião seguinte, em 04/03/1999, uma 

forte subida da taxa básica de juro foi implementada, no intuito de se promover uma 

reversão das expectativas, dada a deterioração do cenário econômico desde o final de 

199818. 

Conhecidas então as observações de grande influência nos resultados, doravante os testes 

serão procedidos com dois conjuntos de dados: um primeiro completo, com todas as 

observações pertinentes ao estudo em foco e um outro com as mesmas características, porém 

tendo estas cinco observações previamente removidas. Isso permitirá (como já aludido em 

4.6) verificar a robustez das respostas que obtivermos. 

Esta sistemática será iniciada então com a apresentação da tabela 5 a seguir: 

                                                 
18  Maiores informações sobre estas ocasiões (todas relacionadas a cenários de stress, como se vê) podem ser obtidas em 

Perobelli et al. (2000), Banco Central do Brasil (1998) e as respectivas Atas de Reunião do COPOM, disponíveis no 
website oficial. 
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Com Outliers Sem Outliers
Ie Iu ΔPt Ie Iu ΔPt

Média -0,106% -0,026% -0,132% -0,566% 0,013% -0,207%
Mediana -0,138% 0,011% -0,159% -0,166% 0,011% -0,211%
Máximo 19,813% 1,488% 12,578% 4,708% 1,470% 4,766%
Mínimo -6,578% -4,373% -9,006% -6,578% -1,734% -5,430%
Desvio Padrão 3,230% 0,660% 2,382% 1,643% 0,405% 1,930%
Assimetria 3,830879 -3,146249 0,655413 -1,08452 -0,313406 -0,272712
Curtose 23,77875 21,76954 9,532345 6,665763 7,204113 2,970585
Nº Observações 124 124 124 119 119 119
Jarque-Bera 2534,038 2024,771 229,3473 89,95685 89,58449 1,479328

-1,2427 -1,1158 -1,3034 -0,5039 -0,9715 -1,0934
(-5,57) (-4,72) (-5,14) (-3,89) (-4,05) (-4,62)
-0,8942 -1,1772 -1,2572 -0,7385 -1,0474 -1,0780
(-9,81) (-13,1) (-14,3) (-8,16) (-11,24) (-11,66)

ADF

Phillips-Perron

Tabela 5: Principais estatísticas descritivas das variáveis selecionadas

 

Como se vê, acima estão explicitadas as principais estatísticas descritivas das variáveis 

explicativas de (11), a saber a componente esperada da mudança na taxa básica de juro (Ie
t), a 

componente surpresa (Iu
t) e o logaritmo natural da razão entre cotações de fechamento do 

Índice Bovespa (ΔPt), para ambos os conjuntos de dados (com e sem os outliers). Como 

esperado, a remoção destes elementos reduz a dispersão dos dados e mitiga valores extremos 

(máximos e mínimos) praticamente nas três variáveis; nota-se ainda uma melhoria nos outros 

momentos (atenuando a não-normalidade), bem como a estacionariedade das três séries 

geralmente a 1%, indicada pelos testes ADF e Phillips-Perron, a despeito da descontinuidade 

temporal que elas apresentam (fruto da forma como foram construídas para viabilizar este 

estudo de evento). 

Passando-se então à análise dos resultados das regressões (11) e (12), apresentamos a tabela 6, 

onde se vê primeiramente a baixa significância das variações na meta da taxa básica de juro 

como variável explicativa para as variações do Índice Bovespa – portanto, seu reduzido poder 

explanatório – isso está em acordo com o já observado em 6.1 a esse respeito. 
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Com Outliers Sem Outliers Com Outliers Sem Outliers
-0,0017 -0,0017 -0,0012 -0,0020
(-0,94) (-0,91) (-0.57) (-1.05)
-1,8766 -1,3145 0,0830 0,0183
(-6,83) (-3,06) (1.24) (0.17)
0,1065 0,0438
(1,9) (0,41)

6,6023 3,1897 10,1002 3,2736
(0,04) (0,2) (0.01) (0.19)

17,4896 2,7583 9,9587 1,5305
(0) (0,74) (0.01) (0.47)

Nº Observações 124 119 Nº Observações 124 119
DW 2,422 2,196 DW 2,544 2,139
R² 0,313 0,081 R² 0,012 0,000

Tabela 6: Respostas das variações (a uma taxa de capitalização contínua) do Índice Bovespa às componentes esperada e não
esperada (surpresa) das mudanças na meta da taxa básica de juro ou a resposta do mesmo índice às mudanças na meta sem as
componentes. Seguem, respectivamente, as especificações (11) e (12), erros-padrão não robustos à heterocedasticidade ou
correlação serial.

Os testes referem-se à estatística nº obs x R² e os respectivos valores entre parênteses referem-se às suas probabilidades para não
rejeição da hipótese nula (não haver correlação serial e não haver heterocedasticidade, respectivamente). Os valores entre
parênteses referentes aos coeficientes da regressão são as estatísticas t obtidas a partir de erros-padrão não robustos à
heterocedasticidade e correlação serial.

InterceptoIntercepto

Mudança não esperada

Mudança esperada

Breusch-Godfrey Serial
Correlation LM Test

Resposta à variação da
taxa básica de juro

Breusch-Godfrey Serial
Correlation LM Test
White Heteroskedasticity
Test

White Heteroskedasticity
Test

 

No entanto, o mesmo não se aplica ao serem testadas as componentes esperada e não esperada 

das mudanças promovidas naquela taxa: não somente os coeficientes da surpresa são 

significativos a 1% e apresentam sinal negativo, em consonância com o previsto19, como são 

robustos à presença ou não dos outliers; a componente esperada não possui a mesma 

característica, não sendo significante na amostra sem as cinco observações. 

Os testes corroboram, portanto, a hipótese da eficiência informacional nesses mercados, o que 

explicaria os resultados aparentemente intrigantes do item 6.1: se há uma importante 

componente esperada nas variações da taxa básica de juro, ou seja, se os mercados conseguem 

antecipar uma parte relevante destas variações, então de fato eles deveriam reagir fracamente 

às mesmas: foi o que se constatou na tabela 4 do item 6.1 e novamente na tabela 6 do item 

6.2, a partir da regressão tendo as variações da meta como variável explicativa. 

                                                 
19  Espera-se uma relação negativa entre variações inesperadas na taxa básica de juro e variações do Índice Bovespa. Isso 

seria explicado por modelos de apreçamento de ações mediante a presunção de dividendos futuros descontados a valor 
presente; assim, conforme descrito no item 1 (último parágrafo), aumentos não previstos na taxa nominal deveriam levar à 
redução dos preços atuais das ações e, do mesmo modo, reduções não previstas deveriam levar à subida das cotações. 
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Assim, constatam-se respostas significativas somente às novas informações; não obstante, há 

que se ter alguma cautela: como se vê na mesma tabela, os testes para correlação serial e 

heterocedasticidade dos resíduos indicaram a presença de ambos os problemas – 

especialmente na amostra completa. 

Deste modo, em função destes problemas e relembrando a observação feita ao final do item 5, 

optou-se por empregar o procedimento sugerido por Newey e West (1987), cujos resultados 

são apresentados na tabela 7 a seguir.  

-0,0017 -0,0017
(-1,14) (-1,07)

-1,8766 -1,3145
(-4,19) (-4,32)

0,1065 0,0438
(1,54) (0,45)

Nº Observações 124 119
DW 2,42 2,20

R² 0,313 0,081
Os valores entre parênteses referentes aos coeficientes da regressão são as estatísticas t 
obtidas a partir dos erros-padrão de Newey-West (1987) robustos à heterocedasticidade e
correlação serial.

Tabela 7: Respostas das variações (a uma taxa de capitalização contínua) do Índice
Bovespa às componentes esperada e não esperada (surpresa) das mudanças na meta da
taxa básica de juro, de acordo com a especificação (11).

Mudança esperada

Amostra 
Completa

Excluindo 
outliers

Intercepto

Mudança não esperada

  

A aplicação do procedimento em questão garante erros-padrão robustos à correlação serial e 

heterocedasticidade dos resíduos, o que permite confirmar as conclusões inferidas a partir da 

tabela anterior; há que se observar, contudo, que embora a surpresa seja uma variável 

significativa nas variações do Índice Bovespa, o modelo linear simplificado ora proposto (11) 

tem baixo poder explanatório, especialmente na amostra que desconsidera os outliers, como 

demonstrado pelo respectivo coeficiente de determinação (R²).  
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De modo geral, as causas para tal são, possivelmente, uma especificação inadequada 

(variáveis relevantes ausentes, por exemplo), ou uma não linearidade das variáveis 

empregadas, ou até mesmo uma não linearidade da própria regressão a ser usada. Não 

obstante, o interesse central do trabalho é estudar a significância das variáveis independentes 

para explicar a dependente, e não propriamente promover-se uma otimização ou excelência no 

ajustamento da equação regredida. 

6.3. Estabilidade de Sub-Amostras e Quebras Estruturais 

Conforme observado empiricamente em 6.1 e descrito em 4.3, a adoção da taxa básica de juro 

expressa ao ano-over (252 dias úteis) em 1998, a flexibilização cambial de 1999 e o conjunto 

de mudanças em caráter extraordinário (em contraposição às oriundas de reuniões regulares) 

introduziram modificações na dinâmica dos mercados; dessa maneira, o passo seguinte mais 

evidente será verificar como tais “perturbações” afetam o objeto deste estudo. 

É o que mostra a tabela 8 (a seguir), onde as possíveis fontes de quebra estrutural supra 

citadas e as influências devidas ao contexto das decisões tomadas são testadas 

individualmente, segundo as especificações (13), (14) e (15). 

Assim, os resultados mostram que as fontes de quebra ou as influências de contexto são 

significativas desde que consideradas as amostras completas; para estas últimas em particular, 

vê-se que as reuniões extraordinárias apresentam respostas mais intensas, enquanto que as 

respostas das ordinárias são mais brandas20, o que é um resultado esperado, dado que 

mudanças decorrentes de reuniões não previstas deveriam gerar, tal como observado, reações 

                                                 
20  As respostas às reuniões extraordinárias aparecem como o coeficiente da surpresa (tabela 8 – 2ª regressão) quando 

dummyreunião=0; quando esta dummy é igual a um (portanto uma reunião regular), a resposta total é a soma dos 
coeficientes, resultando portanto na resposta mais branda supra citada. 
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mais pronunciadas. 

-0,0015 -0,0017 -0,0024 -0,0019 -0,0022 -0,0018
(-1,01) (-1,12) (-1,62) (-1,27) (-1,46) (-1,12)
-2,2822 -0,8412 -2,5123 -1,8112 0,3862 0,0252
(-4,09) (-1,7) (-6,59) (-2,29) (0,82) (0,05)
0,0979 0,0462 0,0708 0,0571 0,0410 0,0338
(1,22) (0,48) (1,02) (0,62) (0,77) (0,34)
0,9096 -0,7168
(1,54) (-0,96)

1,1301 0,7241
(2,08) (0,72)

-2,4772 -1,4466
(-3,16) (-2,47)

Nº Observações 124 119 124 119 124 119
DW 2,36 2,20 2,35 2,20 2,40 2,18
R² 0,329 0,086 0,335 0,086 0,335 0,087

Tabela 8: Respostas das variações do Índice Bovespa (a uma taxa de capitalização contínua) às componentes esperada e não
esperada (surpresa) das mudanças na meta da taxa básica de juro. Inclui a introdução de variáveis dummy interativas com a
surpresa para captar a importância de: mudança cambial de 1999 (após 15/01/1999, dummy= 1 ou, caso contrário, zero), de
acordo com a especificação (13); adoção de taxas anuais (após 02/01/1998, dummy =1 ou, caso contrário, zero), de acordo
com a especificação (14) e mudanças regulares (se não são as relacionadas na tabela 2, dummy= 1;caso contrário, zero), de
acordo com (15).

Os valores entre parênteses referentes aos coeficientes da regressão são as estatísticas t obtidas a partir dos erros-padrão de
Newey-West (1987) robustos à heterocedasticidade e correlação serial.

Mudança não esperada x
Dummy Reuniões Reg.

Mudança não esperada x
Dummy taxa anual

Intercepto

Mudança não esperada

Mudança esperada

Mudança não esperada x
Dummy Cambial

Amostra 
Completa

Excluindo 
outliers

Amostra 
Completa

Excluindo 
outliers

Amostra 
Completa

Excluindo 
outliers

 

No entanto, removidos os outliers, vê-se que não há robustez nas conclusões supra, exceção 

feita somente à adoção de taxas em expressão anual – esta dummy pareceu absorver a 

significância da surpresa propriamente dita. No mais, são resultados concordantes com o 

anteriormente visto: componente esperada com baixa significância e a surpresa, 

freqüentemente significativa a níveis de 1 a 5%. 

Testes adicionais associando estas fontes de quebra ou influências de contexto duas a duas ou 

reunindo as três na mesma especificação foram conduzidos no intuito de se verificar os 

desdobramentos decorrentes das interações mútuas. As tabelas A-1 e A-2 anexadas ao 

Apêndice 2 mostram resultados qualitativamente similares aos já relatados para a tabela 8 

acima. 
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Quanto aos resultados obtidos para a adoção de taxas em expressão anual, tendo em vista que 

se trata de uma variável dummy interativa que, aparentemente, deslocou a significância da 

surpresa propriamente dita para si e que são as 105 observações mais recentes e consecutivas 

da amostra que respondem por esta característica (das 124 da amostra completa), entendemos 

que o subconjunto por elas formado pode ser excessivamente representativo do todo – desse 

modo, a interação entre esta dummy e a surpresa poderia, na regressão, representar uma proxy 

da própria surpresa, o que explicaria tais resultados. Logo, no que se refere a este evento e 

dada esta ambigüidade, é necessário observar-se que, à luz do ora visto, não se pode ainda ser 

conclusivo sobre este tema. 

6.4. Respostas Assimétricas 

Passando-se então ao tópico abordado em 4.4, será testada a hipótese de que os mercados 

possam reagir diferentemente, conforme a direção das mudanças na taxa básica de juro. Deste 

modo, a exemplo do que foi realizado em 6.3, verificaremos a princípio a significância de 

cada direção, isoladamente, como apresentado na tabela 9 a seguir. 

Novamente, confirmam-se resultados previamente conhecidos a respeito da componente 

esperada e também da surpresa (estes últimos robustos); verificou-se também significância 

para aumentos, reduções e reversões na taxa desde que considerados na amostra completa – 

removidos os outliers, a significância sucumbe; portanto, dada a falta de robustez dos 

resultados (indicações contraditórias pelas duas amostras), não se pode afirmar que os 

mercados respondam assimetricamente às ações de política monetária, ou seja, que as 

intensidades das respostas sejam significativamente ligadas às direções das decisões tomadas 

pelo COPOM para mudanças na taxa básica de juro. 
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-0,0015 -0,0017 -0,0013 -0,0016 -0,0016 -0,0014 -0,0015 -0,0018
(-1,02) (-1,11) (-0,85) (-1,07) (-1,02) (-0,9) (-1,1) (-1,16)
-1,2674 -1,3531 -2,5301 -1,5731 -1,8612 -1,2145 -1,6156 -1,1045
(-6,16) (-4,84) (-5,53) (-1,79) (-3,95) (-3,73) (-4,66) (-3,18)
0,0954 0,0444 0,0947 0,0441 0,1065 0,0476 0,1333 0,0643
(1,13) (0,45) (1,13) (0,46) (1,53) (0,49) (1,98) (0,68)

-1,2668 0,2796
(-2,64) (0,21)

1,3354 0,3304
(3,08) (0,36)

-0,5207 -1,2589
(-0,49) (-1,46)

-3,2509 -1,9443
(-3,71) (-1,42)

Nº Observações 124 119 124 119 124 119 124 119
DW 2,35 2,19 2,36 2,20 2,43 2,20 2,35 2,25
R² 0,344 0,082 0,347 0,082 0,314 0,086 0,368 0,096

Tabela 9: Respostas das variações do Índice Bovespa (a uma taxa de capitalização contínua) às componentes esperada e não esperada (surpresa) das
mudanças na meta da taxa básica de juro. Inclui a introdução de variáveis dummy interativas com a surpresa para verificação de possíveis assimetrias
(dummy= 1 se o movimento ocorre na direção selecionada ou, caso contrário, zero), de acordo com a especificação (16).

Os valores entre parênteses referentes aos coeficientes da regressão são as estatísticas t obtidas a partir dos erros-padrão de Newey-West (1987) robustos à
heterocedasticidade e correlação serial.

Mudança não esperada x
Dummy reversão

Mudança não esperada x
Dummy redução da taxa

Mudança não esperada x
Dummy inatividade

Intercepto

Mudança não esperada

Mudança esperada

Mudança não esperada x
Dummy aumento da taxa

Amostra 
Completa

Excluindo 
outliers

Amostra 
Completa

Excluindo 
outliers

Amostra 
Completa

Excluindo 
outliers

Amostra 
Completa

Excluindo 
outliers

  

Tal como realizado no item anterior, testes adicionais associando diferentes direções 

simultaneamente (duas a duas e três a três) na mesma especificação foram conduzidos, de 

modo a se verificarem os efeitos decorrentes da consideração das influências mútuas 

(preservando-se a coerência e a consistência das especificações21); as tabelas A-3 e A-4 

demonstrativas destes testes, anexas ao Apêndice 2, fornecem, em seu conjunto, informações 

alinhadas aos resultados ora obtidos: as evidências não apontam para respostas assimétricas às 

mudanças promovidas pelo COPOM na taxa básica de juro. 

6.5. O Papel do Timing 

Trataremos agora da questão levantada no item 4.5 sobre a antecipação dos mercados quanto 

às magnitudes da mudança na taxa básica de juro e à incerteza no que se refere à época de sua 

efetivação – ou seja – o  timing destas mudanças. 

                                                 
21  A introdução de dummies para aumento, redução e manutenção simultaneamente na mesma especificação levaria a um 

caso de multicolinearidade perfeita; em casos como este, a regressão não seria possível. 
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Para tanto, a partir do obtido em (20), (21), (25) e (29) é possível construir a série definida a 

partir de (31), que por sua vez permitirá a análise que é o objeto de estudo desta seção, cuja 

especificação é explicitada por (32). A tabela 10 a seguir mostra os principais resultados 

encontrados: 

 

 

-0,0005 -0,0016
(-0,32) (-1,02)

0,0883 -0,0029
(1,3) (-0,03)

-0,2348 -0,1716
(-3,53) (-3,48)

-1,8051 -1,2944
(-4,93) (-4,71)

Nº Observações 124 119

DW 2,45 2,27

R² 0,353 0,122

Tabela 10: Respostas das variações do Índice Bovespa (a uma taxa de
capitalização contínua) às componentes esperada (das mudanças na
meta da taxa básica de juro) e não esperada, esta última subdividida em
surpresa de efeitos permanentes e surpresa quanto ao timing de
implantação da mudança, conforme a especificação (32).

Os valores entre parênteses referentes aos coeficientes da regressão são
as estatísticas t obtidas a partir dos erros-padrão de Newey-West
(1987) robustos à heterocedasticidade e correlação serial.

Surpresa de efeitos permanentes

Amostra 
Completa

Excluindo 
outliers

Mudança esperada

Intercepto

Supresa quanto a timing

 

Estes resultados corroboram aspectos qualitativamente já relatados: a alta significância das 

surpresas (resultados robustos a 1%), o sinal de seus coeficientes está em conformidade com o 

previsto (vide nota de rodapé 19) e estas respostas são robustas à presença ou não dos 

outliers; além disso, a parte esperada tem pouca significância ou nenhuma, de acordo com a 

amostra usada. 
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Desta forma, tendo em vista as limitações impostas pelas definições e modelagem, mais as 

simplificações e adaptações exigidas pela heterogenia dos dados (itens 4.1, 4.2, 4.5 e 4.6), as 

evidências apontam para a ocorrência de dois efeitos significativos que compõem a surpresa: 

um primeiro suscitado por dúvidas quanto ao timing das mudanças a serem deliberadas pelo 

COPOM; o outro, de caráter mais permanente, que surpreende o mercado quanto à sua 

magnitude e que se incorpora às taxas a prazos maiores que um único interstício entre 

reuniões, período no qual ambos os efeitos se fazem presentes. 

6.6. As Respostas Individuais dos Ativos à Política Monetária 

Abordamos, por fim, o tópico introduzido em 4.7 a respeito da estimativa da resposta dos 

ativos que compõem o Índice Bovespa (exceto dois deles, CONTAX 3 e 4, conforme já 

relatado no item 5) às componentes esperada e surpresa das variações na meta da taxa básica 

de juro, conforme já especificado por (11). 

Primeiramente, é interessante mostrar algumas características dos dados processados – como 

se vê nas tabelas A-5a e A-5b (apêndice 2), as regressões apresentam correlação serial e 

heterocedasticidade dos resíduos em graus variados – desse modo, o emprego do 

procedimento de Newey-West (1987) continua a ser altamente recomendável, a exemplo do 

que vinha sendo feito até então. 

Analogamente ao visto em 6.2, a descontinuidade temporal (fruto do estudo de evento) 

pareceu não influenciar a natureza normalmente estacionária das séries de retornos destes 55 

ativos, esta evidenciada pelos testes ADF e Phillips-Perron (em geral a 1% de significância, 

chegando a 5% em alguns casos). São demonstradas também estatísticas descritivas 

tradicionais como média, desvio-padrão e a estatística de Jarque-Bera para normalidade da 

distribuição 
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Passando-se então aos resultados das regressões, conforme mostram as tabelas A-6a e A-6b 

(apêndice 2), dos cinqüenta e cinco ativos submetidos à regressão tendo como variáveis 

explicativas as componentes esperada e não esperada da variação na meta da taxa básica de 

juro, quarenta e um deles resultaram significativos às surpresas (tabela 11) e quatorze 

resultaram não significativos (tabela 12): 

 
 

Código Ação Código Ação Código Ação 

AMBV4 Ambev CRUZ3 Souza Cruz SDIA4 Sadia S/A 

ARCZ6 Aracruz ELET3 Eletrobras TCOC4 Tele Ctr Oeste 

BBAS3 Brasil ELET6 Eletrobras TCSL3 Tim Part S/A 

BBDC4 Bradesco ELPL4 Eletropaulo TCSL4 Tim Par 

BRKM5 Braskem EMBR3 Embraer TLPP4 Telesp 

BRTO4 Brasil Telec GGBR4 Gerdau TMCP4 Telemig Part 

BRTP3 Brasil T Par GOAU4 Gerdau Met TNLP3 Telemar 

BRTP4 Brasil T Par ITAU4 Itaubanco TNLP4 Telemar 

CESP4 Cesp ITSA4 Itausa TSPP4 Telesp Cel Part. 

CLSC6 Celesc KLBN4 Klabin S/A UBBR11 Unibanco 

CMET4 Caemi PETR3 Petrobras VALE3 Vale R Doce 

CMIG3 Cemig PETR4 Petrobras VALE5 Vale R Doce 

CMIG4 Cemig PTIP4 Ipiranga Pet VCPA4 V C P 

CPLE6 Copel 

 

SBSP3 Sabesp 

 

  

Tabela 11: Ativos com respostas significativas às surpresas nas decisões do COPOM quanto à meta da taxa básica de juro. 

 
 

Código Ação Código Ação 

ACES4 Acesita LIGH3 Light 

ARCE3 Arcelor BR NETC4 Net 

BRAP4 Bradespar CSNA3 Cia Siderúrgica Nacional 

CGAS5 Comgas TLCP4 Tele Leste Cel 

CRTP5 CRT Celular TMAR5 Telemar NL 

EMBR4 Embraer TRPL4 Tran Paulista 

EBTP4 Embratel 

 

USIM5 Usiminas 

Tabela 12:  Ativos com respostas não significativas às surpresas nas decisões do COPOM 
quanto à meta da taxa básica de juro. 
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Ainda referente às tabelas A-6a e A-6b, vemos os diferentes números de observações relativas 

a cada ativo, explicados pelo fato de que vários deles têm lançamentos recentes 

(privatizações, especialmente no setor Telecom) e de que houve datas que pertenciam ao 

estudo de evento nas quais alguns papéis não foram negociados. Em todos os casos se vê o 

baixo poder explanatório da especificação (tal como comentado em 6.2), bem como os valores 

estimados para os βi conforme (35) e as respectivas respostas estimadas a partir do previsto 

pelo CAPM, de acordo com (34). 

Obtidos então estes dois conjuntos de valores, a saber os estimados pelas regressões diretas 

com os ativos e os estimados pela equação (34), é possível compará-los, de modo a se 

verificar se as estimativas se equivalem, e em que grau de confiança. 

Conforme mencionado em 4.7, podem ser utilizados os testes com a distribuição t de Student 

para populações supostamente normais ou o Teste de Wilcoxon, caso contrário; 

empregaremos ambos os testes sem discutir a que distribuição em particular os dados mais se 

assemelham, sendo tal postura útil também para se verificar a robustez dos resultados. 

Entretanto, há ainda duas formas distintas de se classificar o experimento: os valores podem 

ser considerados independentes entre si, ou não; no primeiro caso, trataríamos cada medida 

como uma observação distinta a compor uma nova amostra, sendo cada uma delas associada a 

um posto não sinalizado; no segundo, supõe-se haver pares de medidas homogêneos em todos 

os sentidos, exceto pelo fator a ser comparado – e, desta feita, a cada medida será associado 

um posto sinalizado. 

A segunda forma de classificação parece a mais natural para o caso em questão, uma vez que 

se tratam de medidas obtidas por duas metodologias distintas que, em verdade, mensuraram o 
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mesmo efeito, para um mesmo ativo; no entanto, conduzir testes segundo ambas as 

abordagens pode ser um interessante exercício para se averiguar a robustez dos resultados 

encontrados. 

Há que se considerar, ainda, que como demonstrado nas tabelas A-6a e A-6b (sintetizado pela 

tabela 12 retro apresentada), há quatorze ativos que não respondem significativamente às 

surpresas nas variações na meta da taxa básica de juro; desta maneira, é imprescindível 

verificar-se não somente a amostra completa, como também uma outra sem estes ativos. 

Os resultados dos testes assim conduzidos (demonstrados em mais detalhes nas tabelas A-7 à 

A-10, anexadas ao Apêndice 2) encontram-se resumidos na tabela 13: 

 

1,9808 -2,0894

Rejeito Ho Rejeito Ho

2,1283 2,0695

Rejeito Ho Rejeito Ho

-0,7766 0,2365

Não Rejeito Ho Não Rejeito Ho

-0,9713 -0,6026

Não Rejeito Ho Não Rejeito Ho

Tabela 13: Resultados dos testes para comparação entre as respostas à ação de política
monetária segundo as duas metodologias propostas - medir diretamente pela regressão ou
estimar pelo produto Resposta do Índice Bovespa x βi do ativo (estimado a partir de retornos
diários). Nota: H0 é hipótese nula para a equivalência entre as medidas.

Independentes

Dependentes

Obs: Os testes de Wilcoxon e de Mann Whitney dão estimativas muito próximas quando
utilizada a aproximação pela distribuição normal, viável para ambos os casos, dada a
quantidade de observações (n=41 para significativos e n=55 para amostra completa)

Amostra Relação entre as 
medidas Estatística t Teste de Wilcoxon ou 

Mann Whitney

Completa

Somente 
Significativos

Independentes

Dependentes

 

Como se vê, as evidências apontam pela rejeição da igualdade entre as medidas (de modo 

geral a 1% de significância) se considerarmos todos os 55 ativos testados; no entanto, ao 
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descartarmos os de resposta não significativa à surpresa, a conclusão se altera: não podemos 

rejeitar a hipótese de equivalência entre as duas metodologias ou maneiras de estimativa das 

respostas, não importando como se considera a relação entre os pares, ou mesmo o tipo de 

teste empregado. São portanto evidências robustas das conclusões ora obtidas. 

 Uma questão final a ser discutida é a pertinência dos betas estimados por (35) a partir de 

dados diários de uma janela histórica ampla como a utilizada (junho de 1996 a março de 2006 

– quase dez anos); este pode ser um tema polêmico e, dentre as várias possibilidades quanto a 

valores de βi a serem tomados para o experimento retro demonstrado, repetimos os cálculos 

para a mesma janela (mantendo assim a consistência com as demais estimativas efetuadas), a 

partir de retornos semanais e mensais calculados diariamente (uma janela móvel para cálculo 

de retornos nas freqüências aludidas), como forma de suavizar os βi estimados. A tabela 14, a 

seguir, resume os resultados encontrados: 

2,5466 -2,6991 3,4343 -3,4703
Rejeito Ho Rejeito Ho Rejeito Ho Rejeito Ho

2,8165 2,7649 3,5195 3,5860

Rejeito Ho Rejeito Ho Rejeito Ho Rejeito Ho

-0,1278 -0,5054 0,5337 -1,1268

Não Rejeito Ho Não Rejeito Ho Não Rejeito Ho Não Rejeito Ho

-0,1692 0,3304 0,6653 1,5226

Não Rejeito Ho Não Rejeito Ho Não Rejeito Ho Não Rejeito Ho

Somente 
Significativos

Independentes

Dependentes

Obs: Os testes de Wilcoxon e de Mann Whitney dão estimativas muito próximas quando utilizada a aproximação pela distribuição normal,
viável para ambos os casos, dada a quantidade de observações (n=41 para significativos e n=55 para amostra completa).

Retornos Semanais

Amostra

Tabela 14: Resultados dos testes para comparação entre as respostas à ação de política monetária segundo as duas metodologias propostas -
medir diretamente pela regressão ou estimar pelo produto Resposta do Índice Bovespa x βi do ativo (estimado por retornos semanais ou
mensais). Nota: H0 é hipótese nula para a equivalência entre as medidas.

Estatística t Teste de Wilcoxon ou 
Mann Whitney

Completa
Independentes

Dependentes

Relação entre as 
medidas

Retornos Mensais

Estatística t Teste de Wilcoxon ou 
Mann Whitney

 

Assim, como se vê, não há mudança qualitativa das conclusões inferidas para dados diários: 

aparentemente, os resultados são robustos também a variações na estimativa do βi, desde que 

mantido o período de análise (dada a necessária correspondência com a janela histórica do 
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estudo de evento). Portanto, em se tratando de ativos com respostas significativas às surpresas 

devidas à política monetária, não se pode rejeitar a hipótese de que as metodologias 

apresentam estimativas equivalentes. 
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7. Conclusões 

Tendo como base conceitual a hipótese dos mercados eficientes, foi definida uma medida que 

captasse a surpresa gerada nos mercados a cada decisão do COPOM e, na seqüência, uma 

outra que permitisse isolar, nesta surpresa, dois efeitos: o de timing e o permanente. Estas 

medidas são eminentemente baseadas em dados do mercado de futuros DI 1 dia, aos quais o 

Índice Bovespa demonstra sensibilidade, conforme evidências apresentadas por Grôppo 

(2005); ademais, a freqüência e a liquidez dos negócios fazem desses instrumentos não 

somente ferramentas úteis, mas também versáteis para explorações sob diferentes horizontes e 

necessidades. 

De posse desse conjunto de informações assim construído – medidas calculadas, mais as 

variações do Índice Bovespa e de cinqüenta e cinco ativos selecionados – formou-se o banco 

de dados que respaldou o estudo de evento aqui realizado. 

A análise preliminar deste banco mostrou volatilidade e variações mais intensas nos aqui 

denominados dias de evento (datas nas quais ocorreu a implantação da nova meta), condições 

ideais para o emprego da metodologia adotada, conforme exposto por Rigobon e Sack (2004). 

Assim, como importantes resultados, constatou-se que o mercado acionário reage fracamente 

às variações diretas na meta da taxa básica de juro – uma conseqüência da capacidade do 

mesmo em se antecipar às decisões do COPOM; entretanto, verificou-se uma resposta 

significativa e robusta às variações não previstas, estimando-se que a cada ponto percentual 

de incremento não esperado na meta da taxa básica esteja associada uma queda média de 

1,3% do Índice Bovespa. 
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Uma descoberta adicional foi a de que relevantes eventos contemporâneos de ruptura 

econômica pareceram não interferir de modo robusto neste padrão de respostas às surpresas, o 

mesmo se observando com relação à direção tomada pelas mudanças; a exceção a ser citada 

refere-se à adoção de taxas de juros em expressão anual – como mencionado em 6.3, os dados 

e métodos aqui empregados não permitiram uma posição conclusiva sobre o tema, para o que 

serão necessários estudos complementares futuros que ajudem a elucidar a questão. 

Verificou-se também que as evidências apontam para uma composição de efeitos no que diz 

respeito à surpresa dos mercados: há uma primeira componente que se refere à capacidade dos 

mercados de antecipar a magnitude de uma mudança, sem contudo poder precisar a data de 

implantação da nova meta (é a surpresa quanto ao timing); quanto à outra, ela é referida aos 

efeitos permanentes causados pela decisão, ou seja, a fração efetivamente não prevista em 

termos de magnitude. Posto que ambos os efeitos são significativos e robustos, contatou-se 

assim a natureza peculiar das surpresas ora estimadas, como previsto em 4.5. 

Retomando-se então o estudo anterior, agora aplicado aos 55 ativos selecionados da Bolsa de 

Valores de São Paulo (dos 57 que compunham o índice agregado no primeiro quadrimestre de 

2006), constatou-se que 41 deles responderam significativamente à surpresa na variação da 

meta da taxa básica de juro; adicionalmente, as evidências mostraram que estas respostas 

significativas seguem um padrão consistente com o previsto pelo CAPM, resultado este 

aparentemente robusto às diferentes freqüências usadas para estimativa dos betas dos ativos. 

Em síntese, o estudo constatou que revisões na meta para a taxa básica de juro afetam os 

preços dos ativos, com respostas eminentemente devidas às componentes não esperadas 

(permanentes e/ou devidas ao timing da mudança) – tal como prevê a hipótese da eficiência 

informacional dos mercados (no caso em questão, do mercado acionário). Adicionalmente, 
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um resultado também interessante foi verificar-se a consistência destas respostas ao padrão 

previsto pelo modelo CAPM. 

No entanto, é importante lembrar que os resultados obtidos originaram-se de um estudo de 

evento cujo caráter é essencialmente empírico. Assim, há as necessárias ressalvas que 

precisam ser feitas, tais como o fato de as constatações ora obtidas demandarem modelos nos 

quais se possa não somente analisar o papel destas variáveis na formação dos preços, como 

também investigar outras implicações e desdobramentos teóricos; outro fato a se destacar é 

que estas conclusões repousam em uma diretriz inicialmente assumida: a janela de evento 

selecionada é de um dia útil – conforme sugerido por Campbell et al.(1996), o estreitamento 

desta janela é recomendável sempre e pode ajudar a preservar a necessária ortogonalidade 

entre os resíduos das regressões e outras variáveis, envolvidas ou não no estudo. 

Deve, também, ser observado que este estudo tem como premissa implícita que os mercados 

reagem às decisões do COPOM, e não o oposto (ou seja, assume-se uma exogenia da política 

monetária em relação aos mercados); não obstante tal assunção, ao tratarmos da questão da 

ortogonalidade supra referida (bem como em 4.2), não se pode descartar a possibilidade de 

haver eventuais ocorrências de simultaneidade nas respostas de ambos os agentes a certos 

eventos ou tendências verificadas na economia. 

Embora o critério adotado quanto à janela do estudo de evento ajude a minimizar 

sobremaneira tal problema, evidentemente houve situações em que as reações foram 

conjuntas – não coincidentemente, esta pode ser a característica dos cenários de stress 

anteriormente descritos que deram origem às cinco observações classificadas como outliers – 

note-se como esta constatação ratifica a importância da duplicidade nos testes conduzidos, 

com e sem tais observações, originalmente visando-se tão somente robustez nos resultados.  
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De qualquer modo, Bernanke e Kuttner (2005) observaram que esse problema, assim como 

outras características do estudo de evento, levam a inferências qualitativamente corretas 

quanto às respostas, a despeito de se ter detectado um viés que tende a subestimá-las em suas 

intensidades. Assim, estes problemas não invalidam as conclusões obtidas ao longo deste 

trabalho – embora se deva alertar que os efeitos então estudados podem ser ainda mais 

pronunciados que os ora estimados. 

Por conta disto, recomendam-se algumas sugestões para se lidar com a questão: Gürkaynak, 

Sack e Swanson (2004), por exemplo, empregaram dados intraday como forma de mitigar 

ainda mais o problema (embora isto constitua um obstáculo de difícil transposição na 

realidade brasileira, como já mencionado anteriormente); é possível tentar a abordagem de 

Rigobon e Sack (2004), a qual se vale de estimadores que exploram a heterocedasticidade 

introduzida por ações exógenas de política monetária; há ainda a possibilidade explorada por 

Poole, Rashe e Thornton (2002) dos erros de medidas nos regressores e a proposição de uma 

especificação modificada para corrigir o problema. 

Por fim, entendemos que os próximos passos a serem seguidos consistirão na proposição de 

modelos que ajudem a expandir os horizontes deste assunto, bem como novos testes 

econométricos segundo as diferentes abordagens sugeridas (ou outras não tratadas aqui) que 

podem se constituir em campo fértil para novas contribuições a se somarem ao mainstream já 

estabelecido. 
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9. Apêndice 1 

Exceção 1: Obtenção da equação (25) 
   

Figura 3:  Revisão das expectativas antes e após a decisão do COPOM - na representação inferior, vê-se 
no interstício entre as reuniões a surpresa como definida em 4.1 e, no período seguinte, seus 
efeitos permanentes (modelo válido somente para a exceção 1). 

Onde: 

Δiu
t  =  Surpresa estimada em (8) que contém os efeitos temporários (de timing) e 

permanentes (surpresa efetiva) devidos à mudança adotada na reunião t; 

Expectativas no dia da reunião atual (d – 1), supondo-se conhecida a reunião subseqüente: 

n
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Atual do COPOM (t) 

no dia (d – 1) 

Dia do 
evento (d) 
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Data de liquidação 
do contrato DI 3 
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“D90” dias até o encerramento do contrato 

n

Δiu
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⎯i1 
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de mês

Δiu
P,t 
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Δiu
P,t =  Surpresa de efeitos permanentes (efetiva), a ser observada na taxa média à vista 

esperada para o futuro, após a reunião subseqüente à atual (t+1); 

D90  =  Número de dias úteis entre o dia do evento (dia útil seguinte à reunião t) e o último 

dia útil do mês em que se dá a reunião t+1; 

n  = Número de dias úteis entre o dia seguinte à reunião subseqüente (t+1) e o último 

dia útil do mês em que esta reunião ocorre (liquidação do contrato DI 3 meses). 

Empregando contratos DI 1 dia com duração de 3 meses, temos então: 
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Lembrando o artifício usado em 4.1 para estimar 1 +⎯ia , analogamente teremos que: 
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Exceção 3: Obtenção da equação (29) 

  

  

Figura 4: Revisão das expectativas antes e após a decisão do COPOM - na representação inferior, vê-se no 
interstício entre as reuniões a surpresa como definida em 4.1 e, no período seguinte, seus efeitos 
permanentes (modelo válido somente para a exceção 3). 

 

Onde: 

Δiu
t  =  Surpresa estimada em (8) que contém os efeitos temporários (de timing) e 

permanentes (surpresa efetiva) devidos à mudança adotada na reunião t; 

Expectativas no dia da reunião atual (d – 1), supondo-se conhecida a reunião subseqüente: 
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Δiu
P,t = Surpresa de efeitos permanentes (efetiva), a ser observada na taxa média à vista 

esperada para o futuro, após a reunião subseqüente à atual (t+1); 

D30 = Número de dias úteis entre o dia do evento (dia útil seguinte à reunião t) e o último 

dia útil do mês em que se dá a reunião t+1; 

n  = Número de dias úteis entre o dia seguinte à reunião subseqüente (t+1) e o último 

dia útil do mês em que esta reunião ocorre (liquidação do contrato DI 1 mês). 

Empregando contratos DI 1 dia com duração de 1 mês, temos então: 
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Lembrando o artifício usado em 4.1 para estimar 1 +⎯ia , analogamente teremos que: 
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10. Apêndice 2 

-0,0022 -0,0019 -0,0022 -0,0018 -0,0029 -0,0019
(-1,46) (-1,26) (-1,39) (-1,14) (-1,81) (-1,27)
-2,6305 -1,2894 0,7436 0,0234 -0,3812 -0,5580
(-7,62) (-1,23) (1,48) (0,05) (-0,56) (-0,49)
0,0731 0,0540 -0,0010 0,0379 0,0135 0,0459
(0,95) (0,58) (-0,02) (0,39) (0,26) (0,48)
0,5741 -0,5162 1,4112 -0,4942
(0,72) (-0,65) (2,63) (-0,61)
0,8851 0,4602 1,0390 0,5825
(1,11) (0,43) (1,78) (0,56)

-3,5575 -1,0924 -2,2768 -1,2485
(-3,74) (-1,49) (-2,73) (-1,83)

Nº Observações 124 119 124 119 124 119
DW 2,33 2,20 2,28 2,19 2,33 2,19
R² 0,340 0,088 0,368 0,089 0,352 0,090

Intercepto

Mudança não esperada

Mudança esperada

Mudança não esperada x Dummy
Cambial

Tabela A-1: Respostas das variações do Índice Bovespa (a uma taxa de capitalização contínua) às componentes esperada e não
esperada (surpresa) das mudanças na meta da taxa básica de juro. Inclui a introdução de variáveis dummy interativas com a
surpresa para captar a importância de: mudança cambial de 1999 (após 15/01/1999, dummy =1 ou, caso contrário, zero); adoção de
taxas anuais (após 02/01/1998, dummy =1 ou, caso contrário, zero) e mudanças regulares (se não são as relacionadas na tabela 2,
dummy =1;caso contrário, zero).

Os valores entre parênteses referentes aos coeficientes da regressão são as estatísticas t  obtidas a partir dos erros-padrão de Newey-
West (1987) robustos à heterocedasticidade e correlação serial.

Amostra 
Completa

Excluindo 
outliers

Amostra 
Completa

Excluindo 
outliers

Amostra 
Completa

Excluindo 
outliers

Mudança não esperada x Dummy
Reuniões Regulares

Mudança não esperada x Dummy
taxa anual

 
 

-0,0025 -0,0019
(-1,6) (-1,27)
0,3237 -0,4238
(0,3) (-0,36)

-0,0074 0,0456
(-0,13) (0,48)
1,1873 -0,3021
(1,35) (-0,37)
0,4918 0,4474
(0,57) (0,42)

-3,2912 -1,0778
(-2,49) (-1,43)

Nº Observações 124 119
DW 2,26 2,19
R² 0,371 0,090

Os valores entre parênteses referentes aos coeficientes da regressão são as estatísticas t obtidas a partir dos
erros-padrão de Newey-West (1987) robustos à heterocedasticidade e correlação serial.

Tabela A-2: Respostas das variações do Índice Bovespa (segundo uma taxa de capitalização contínua) às
componentes esperada e não esperada (surpresa) das mudanças na meta da taxa básica de juro. Inclui a
introdução de variáveis dummy interativas com a surpresa para captar a importância de: mudança cambial de
1999 (após 15/01/1999, dummy= 1 ou, caso contrário, zero); adoção de taxas anuais (após 02/01/1998,
dummy =1 ou, caso contrário, zero) e mudanças regulares (se não são as relacionadas na tabela 2, dummy =1
caso contrário, zero).

Mudança não esperada x Dummy taxa
anual

Mudança não esperada

Mudança esperada

Mudança não esperada x Dummy Cambial

Mudança não esperada x Dummy
Reuniões Regulares

Excluindo 
outliers

Amostra 
Completa

Intercepto
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-0,0013 -0,0014 -0,0013 -0,0014 -0,0014 -0,0018 -0,0013 -0,0014
(-0,82) (-0,94) (-0,82) (-0,94) (-1) (-1,22) (-0,82) (-0,94)
-2,4437 -2,4700 -1,1951 -1,2379 -1,0937 -1,1612 -2,5350 -1,0839
(-2,81) (-2,93) (-5,68) (-4,14) (-6,44) (-3,71) (-5,17) (-0,81)
0,0947 0,0478 0,0947 0,0478 0,1219 0,0659 0,0947 0,0478
(1,12) (0,49) (1,12) (0,49) (1,7) (0,68) (1,12) (0,49)

-0,0913 1,3860 -1,3399 0,1539 -1,1187 0,4538
(-0,09) (0,95) (-2,89) (0,11) (-2,81) (0,31)
1,2487 1,2321 1,3399 -0,1539
(1,42) (1,39) (2,89) (-0,11)

-1,2487 -1,2321 0,0913 -1,3860
(-1,42) (-1,39) (0,09) (-0,95)

-3,0502 -1,9987
(-3,75) (-1,51)

Nº Observações 124 119 124 119 124 119 124 119
DW 2,35 2,19 2,35 2,19 2,33 2,24 2,35 2,19
R² 0,347 0,086 0,347 0,086 0,391 0,097 0,347 0,086

Excluindo 
outliers

Mudança não esperada

Os valores entre parênteses referentes aos coeficientes da regressão são as estatísticas t obtidas a partir dos erros-padrão de Newey-West (1987) robustos à
heterocedasticidade e correlação serial.

Mudança esperada

Intercepto

Excluindo 
outliers

Amostra 
Completa

Tabela A-3: Respostas das variações do Índice Bovespa (segundo uma taxa de capitalização contínua) às componentes esperada e não esperada (surpresa)
das mudanças na meta da taxa básica de juro. Inclui a introdução de variáveis dummy interativas com a surpresa para verificação de possíveis assimetrias
(dummy= 1 se o movimento ocorre na direção selecionada ou, caso contrário, zero), de acordo com a especificação (17).

Mudança não esperada x
Dummy reversão

Amostra 
Completa

Mudança não esperada x
Dummy aumento da taxa

Mudança não esperada x
Dummy redução da taxa

Mudança não esperada x
Dummy inatividade

Amostra 
Completa

Amostra 
Completa

Excluindo 
outliers

Excluindo 
outliers

 
 
 
 
 
 
 

-0,0011 -0,0017 -0,0014 -0,0015 -0,0011 -0,0015 -0,0011 -0,0015
(-0,83) (-1,17) (-0,97) (-0,95) (-0,78) (-1,02) (-0,78) (-1,02)
-2,2234 -1,3324 -1,5896 -0,9757 -2,4452 -2,4313 -2,2097 -0,7018
(-6,39) (-1,43) (-4,34) (-2,57) (-2,84) (-2,87) (-5,82) (-0,47)
0,1211 0,0645 0,1335 0,0700 0,1213 0,0709 0,1213 0,0709
(1,69) (0,69) (1,98) (0,75) (1,69) (0,75) (1,69) (0,75)

0,2355 1,7295
(0,24) (1,07)

1,2133 0,2896 1,4366 1,4113 1,2012 -0,3182
(3,43) (0,3) (1,65) (1,58) (3,15) (-0,21)

-0,8006 -1,4635 -0,2355 -1,7295
(-0,82) (-1,66) (-0,24) (-1,07)

-3,0745 -1,9327 -3,2782 -2,0611 -3,0843 -2,0951 -3,0843 -2,0951
(-3,77) (-1,37) (-3,77) (-1,5) (-3,8) (-1,55) (-3,8) (-1,55)

Nº Observações 124 119 124 119 124 119 124 119
DW 2,34 2,26 2,35 2,25 2,34 2,25 2,34 2,25
R² 0,395 0,096 0,369 0,102 0,396 0,103 0,396 0,103

Tabela A-4: Respostas das variações do Índice Bovespa (segundo uma taxa de capitalização contínua) às componentes esperada e não esperada (surpresa)
das mudanças na meta da taxa básica de juro. Inclui a introdução de variáveis dummy interativas com a surpresa para verificação de possíveis assimetrias
(dummy= 1 se o movimento ocorre na direção selecionada ou, caso contrário, zero), de acordo com a especificação (17).

Os valores entre parênteses referentes aos coeficientes da regressão são as estatísticas t obtidas a partir dos erros-padrão de Newey-West (1987) robustos à
heterocedasticidade e correlação serial.

Mudança não esperada x
Dummy inatividade

Mudança não esperada x
Dummy reversão

Mudança esperada

Mudança não esperada x
Dummy aumento da taxa

Amostra 
Completa

Mudança não esperada x
Dummy redução da taxa

Intercepto

Mudança não esperada

Amostra 
Completa

Excluindo 
outliers

Excluindo 
outliers

Excluindo 
outliers

Amostra 
Completa

Excluindo 
outliers

Amostra 
Completa
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6,6023 17,4896 -1,3034 -1,2572
(0,04) (0) (-5,14) (-14,3)

2,0195 1,7012 -1,2437 -1,0758
(0,36) (0,89) (-5,05) (-11,78)

1,9321 7,4750 -0,8853 -1,0026
(0,38) (0,19) (-4,33) (-10,99)

0,6159 81,7289 -1,4324 -1,1108
(0,73) (0) (-5,82) (-12,13)

1,2227 13,7429 -1,1488 -0,8879
(0,54) (0,02) (-4,81) (-8,52)

3,2059 7,7626 -1,3622 -1,1259
(0,2) (0,17) (-5,25) (-12,49)

1,1208 1,2113 -1,4893 -1,1433
(0,57) (0,94) (-4,68) (-9,31)

1,5039 4,8685 -0,8164 -1,0266
(0,47) (0,43) (-4,07) (-11,16)

0,0572 9,1469 -0,9291 -0,9920
(0,97) (0,1) (-4,12) (-9,6)

0,2199 7,1068 -1,0009 -1,0605
(0,9) (0,21) (-4,2) (-10,23)

5,3840 36,6976 -1,0260 -1,2863
(0,07) (0) (-4,51) (-14,7)

0,2291 4,8385 -0,7633 -1,0018
(0,89) (0,44) (-4,09) (-10,98)

2,4946 6,2290 -1,1063 -1,1003
(0,29) (0,28) (-4,78) (-11,85)

5,3659 27,0504 -0,9292 -0,9430
(0,07) (0) (-5,46) (-10,35)

1,3895 5,5252 -1,3185 -1,1537
(0,5) (0,36) (-5,26) (-12,65)

2,6392 9,4945 -1,4644 -1,1226
(0,27) (0,09) (-5,48) (-12,24)

2,3790 4,1225 -1,2605 -1,2087
(0,3) (0,53) (-5,39) (-13,33)

3,9753 13,0819 -0,8249 -1,0103
(0,14) (0,02) (-3,59) (-10,36)

0,9157 9,0509 -1,1747 -1,0820
(0,63) (0,11) (-4,87) (-11,54)

0,6736 3,4796 -0,9962 -0,9373
(0,71) (0,63) (-3,85) (-8,52)

3,8779 5,1122 -1,1721 -1,1113
(0,14) (0,4) (-4,95) (-12,24)

1,1211 9,9048 -0,9750 -1,0464
(0,57) (0,08) (-4,61) (-11,47)

1,1610 4,8284 -1,1853 -1,0297
(0,56) (0,44) (-4,3) (-10,25)

11,2052 28,8047 -1,2869 -1,3230
(0) (0) (-4,13) (-12,42)

2,1688 1,9169 -1,2998 -1,1669
(0,34) (0,86) (-4,65) (-11,72)

1,1397 12,6644 -0,9264 -1,0808
(0,57) (0,03) (-3,77) (-10,18)

7,4367 24,3995 -0,9517 -0,9505
(0,02) (0) (-5,14) (-10,32)

5,0573 15,9646 -1,4694 -1,2081
(0,08) (0,01) (-5,18) (-13,33)

26,64 0,432% 3,347%

163,53 0,393% 2,976%

Tabela A-5a: Testes para detecção de (respectivamente) correlação serial e heterocedasticidade (sendo na linha superior a estatística nº obs x R²
e na inferior as probabilidades para não rejeição da hipótese nula), estacionariedade (coeficiente da 1ª defasagem e respectiva estatística),
normalidade e estatísticas descritivas tradicionais: média e desvio-padrão.

229,35 -0,132% 2,382%

Desvio-padrão
BG Serial 

Correlation LM 
Test

White 
Heteroske-

dasticity Test
ADF Phillips-Perron Jarque-Bera

4,175%

264,70 -0,042%

0,58 -0,741% 3,780%

222,29 -0,072% 3,393%

-0,388%

3,807%

9,35

3,852%

-0,094% 3,125%

87,30 0,062% 3,852%

0,60 -0,450% 4,051%

58,78 0,102% 3,305%

0,66 -0,321% 3,618%

34,08 -0,488% 3,393%

3,03 0,149% 3,517%

-0,166% 2,792%

74,18 -0,222% 2,984%

3,01

-0,532% 2,889%

0,11 -0,219% 2,799%

1,26 -0,299% 3,315%

22,59

3,751%

3,485%-0,041%

-0,031%

-0,128% 2,755%

0,214% 3,625%

-0,406% 3,224%

2,722%0,139%

11,69

2.949,16

72,69

95,82

26,70

Média

CLSC6 (CELESC)

0,48

5,40

BBAS3 (BRASIL)

BRTP3 (BRASIL T PAR)

BRTP4 (BRASIL T PAR)

BRTO4 (BRASIL TELEC)

BRKM5 (BRASKEM)

CMIG3 (CEMIG)

CMET4 (CAEMI)

Bovespa

ACES4 (ACESITA)

AMBV4 (AMBEV)

BRAP4 (BRADESPAR)

ARCZ6 (ARACRUZ)

ARCE3 (ARCELOR BR)

BBDC4 (BRADESCO)

CPLE6 (COPEL)

CRTP5 (CRT CELULAR)

ELET3 (ELETROBRAS)

CMIG4 (CEMIG)

CESP4 (CESP)

CGAS5 (COMGAS)

GOAU4 (GERDAU MET)

203,11 -0,071%

3,681%

745,31 -0,171% 4,840%

2,04 -0,130%

EBTP4 (EMBRATEL PAR)

GGBR4 (GERDAU)

ELET6 (ELETROBRAS)

ELPL4 (ELETROPAULO)

EMBR3 (EMBRAER)

EMBR4 (EMBRAER)
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1,4805 1,7088 -1,1397 -1,1283
(0,48) (0,89) (-5,2) (-12,51)

1,3335 0,8829 -1,4926 -1,1098
(0,51) (0,97) (-5,7) (-12,32)

3,7174 39,5855 -1,1982 -1,1185
(0,16) (0) (-4,59) (-12,43)

3,3059 24,0188 -0,6984 -0,8897
(0,19) (0) (-4,06) (-9,75)

3,1323 0,9840 -1,6639 -1,1183
(0,21) (0,96) (-6,54) (-12,53)

2,1039 6,7562 -1,2473 -1,0956
(0,35) (0,24) (-5,24) (-11,12)

1,5484 7,4817 -1,2662 -1,0902
(0,46) (0,19) (-5,22) (-12,01)

1,3783 17,0458 -1,1513 -1,0306
(0,5) (0) (-5,09) (-11,33)

2,2538 9,8128 -0,7963 -0,8914
(0,32) (0,08) (-4,39) (-9,59)

1,3050 2,6169 -1,4087 -1,0513
(0,52) (0,76) (-6,25) (-11,53)

4,1682 17,3838 -1,2425 -1,2102
(0,12) (0) (-5,11) (-13,6)

0,5849 1,0592 -1,1332 -1,0572
(0,75) (0,96) (-4,88) (-11,51)

9,1619 0,8098 -1,4714 -1,2940
(0,01) (0,98) (-4,48) (-13,05)

0,9728 2,3987 -1,0626 -1,1072
(0,61) (0,79) (-4,43) (-10,75)

1,0553 9,8631 -1,0294 -0,9484
(0,59) (0,08) (-4,18) (-9,06)

0,0438 19,7392 -1,1553 -0,9887
(0,98) (0) (-4,32) (-9,6)

1,1461 3,6136 -1,0902 -1,1182
(0,56) (0,61) (-3,62) (-8,08)

1,8662 1,6608 -1,5120 -1,1515
(0,39) (0,89) (-5,57) (-11,22)

0,9954 54,5667 -1,2933 -1,1544
(0,61) (0) (-5,22) (-12,8)

1,8588 1,2981 -1,3008 -1,0848
(0,39) (0,94) (-5) (-10,29)

0,3701 20,6526 -1,1987 -1,0491
(0,83) (0) (-4,8) (-10,18)

2,5337 2,2672 -1,3990 -1,1094
(0,28) (0,81) (-5,43) (-10,65)

2,0096 2,4852 -1,4405 -1,1500
(0,37) (0,78) (-5) (-10,45)

2,6828 24,3241 -1,5457 -0,9635
(0,26) (0) (-6,14) (-9,62)

2,2888 27,4943 -1,1031 -1,1322
(0,32) (0) (-4,81) (-12,52)

0,2281 9,5987 -0,8662 -1,0326
(0,89) (0,09) (-3,87) (-11,07)

1,2305 4,9802 -0,9667 -0,9720
(0,54) (0,42) (-5,13) (-10,42)

1,7594 13,4841 -1,1171 -1,2043
(0,41) (0,02) (-5,15) (-13,53)

TSPP4 (TELESP CL PA)

PTIP4 (IPIRANGA PET)

Média Desvio-padrão

SDIA4 (SADIA S/A)

SBSP3 (SABESP)

LIGH3 (LIGHT)

NETC4 (NET)

PETR3 (PETROBRAS)

16,50

PETR4 (PETROBRAS)

TMCP4 (TELEMIG PART)

VALE5 (VALE R DOCE)

TCSL4 (TIM PART S/A)

TRPL4 (TRAN PAULIST)

UBBR11 (UNIBANCO)

USIM5 (USIMINAS)

VCPA4 (V C P)

VALE3 (VALE R DOCE)

TLPP4 (TELESP)

White 
Heteroske-

dasticity Test
ADF Phillips-Perron Jarque-Bera

BG Serial 
Correlation LM 

Test

ITAU4 (ITAUBANCO)

ITSA4 (ITAUSA)

KLBN4 (KLABIN S/A)

TNLP4 (TELEMAR)

TMAR5 (TELEMAR N L)

CSNA3 (SID NACIONAL)

CRUZ3 (SOUZA CRUZ)

TCOC4 (TELE CTR OES)

TLCP4 (TELE LEST CL)

TNLP3 (TELEMAR)

TCSL3 (TIM PART S/A)

0,30 0,008% 2,547%

10,46 -0,463% 4,637%

14,59 -0,569% 3,697%

2,996%

85,15 -0,226% 3,067%

35,21 0,200% 2,762%

-0,022%

177,17 -0,245% 2,853%

42,16 -0,084% 2,863%

7,46 0,271% 3,083%

38,22 -0,113% 3,448%

38,48 0,233% 2,744%

11,00 -0,164% 3,298%

11,46 0,408% 2,626%

0,16 0,134% 3,780%

1,12 -0,319% 3,749%

0,12 -0,203% 2,765%

61,09 -0,382% 2,969%

2.260,56 0,009% 2,955%

2,96 0,039% 3,504%

13,54 -0,122% 3,676%

-0,241% 4,578%51,35

86,32 -0,227% 3,210%

2,16 -0,393% 3,584%

13,31 0,038% 3,549%

13,10 0,354% 3,651%

Tabela A-5b: (Continuação) Testes para detecção de (respectivamente) correlação serial e heterocedasticidade (sendo na linha superior a
estatística nº obs x R² e na inferior as probabilidades para não rejeição da hipótese nula), estacionariedade (coeficiente da 1ª defasagem e
respectiva estatística), normalidade e estatísticas descritivas tradicionais: média e desvio-padrão.

17,91 0,038% 2,544%

9,67 0,320% 2,377%

52,48 -0,111% 2,619%
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-0,0017 -1,8766 0,1065
(-1,14) (-4,19) (1,54)

-0,0006 -0,6837 -0,1445
(-0,21) (-1,28) (-1,59)

-0,0018 -1,5413 -0,1125
(-0,74) (-4,85) (-2,07)

-0,0016 -2,4921 0,0709
(-0,72) (-2,48) (0,35)

0,0018 0,2392 -0,2174
(0,48) (0,43) (-1,26)

0,0010 -1,7521 0,0444
(0,53) (-3) (0,45)

-0,0044 0,1763 -0,2765
(-1,13) (0,08) (-0,67)

-0,0055 -0,8586 0,0848
(-2,07) (-2) (1,13)

-0,0034 -0,9475 -0,0813
(-1) (-1,76) (-0,95)

-0,0027 -1,0551 -0,0873
(-0,92) (-1,97) (-1,12)

-0,0027 -1,8325 0,0265
(-1,15) (-2,22) (0,26)

-0,0019 -0,9062 -0,0082
(-0,71) (-2,86) (-0,12)

0,0010 -1,1553 -0,1275
(0,34) (-1,93) (-1,14)

-0,0053 -1,1650 -0,1392
(-1,45) (-1,88) (-1,1)

-0,0036 -1,8005 0,0896
(-1,28) (-7,08) (1,56)

0,0006 -2,2582 0,1799
(0,29) (-5,2) (2,39)

-0,0051 -2,2049 -0,0645
(-1,66) (-5,91) (-0,76)

0,0003 -0,6344 -0,1182
(0,08) (-1,13) (-0,82)

-0,0044 -1,5958 0,1236
(-1,37) (-2,23) (1,33)

-0,0011 0,7662 0,0300
(-0,29) (0,48) (0,11)

-0,0014 -3,2628 0,1366
(-0,61) (-6,03) (1,84)

-0,0011 -3,2084 0,1806
(-0,44) (-6,18) (2,09)

-0,0022 -2,0256 -0,1202
(-0,62) (-3,61) (-1,41)

-0,0032 -3,4447 0,3107
(-0,87) (-2,21) (0,66)

-0,0007 -0,4926 0,1570
(-0,25) (-0,76) (1,49)

-0,0076 -0,6691 0,0199
(-2,03) (-0,53) (0,23)

0,0037 -1,1688 -0,2472
(1,11) (-1,79) (-3,69)

0,0035 -1,8159 -0,0137
(1,65) (-3,24) (-0,16)

Tabela A-6a: Respostas das variações nos preços dos diversos ativos que compõem o Índice Bovespa segundo taxas de capitalização contínuas (calculados 55
dos 57 possíveis) às componentes esperada e não esperada (surpresa) das mudanças na meta da taxa básica de juro, de acordo com a especificação (11). São
apresentados também os Betas de cada ativo, estimados a partir da equação (35), bem como as respostas de cada ativo às mudanças não esperadas na taxa básica
de juro, estimadas a partir da relação (34).

GGBR4 (GERDAU)

ELET6 (ELETROBRAS)

ELPL4 (ELETROPAULO)

EMBR3 (EMBRAER)

EMBR4 (EMBRAER)

-1,0885122 2,06 0,163 0,58

1,34

-1,9074

0,383

1,02

-2,1583

0,53

-2,2453

1,00

124 2,20

GOAU4 (GERDAU MET)

1,02

0,005

103 2,14 0,099

124

0,353

-1,9224

Bovespa

ACES4 (ACESITA)

AMBV4 (AMBEV)

BRAP4 (BRADESPAR)

ARCZ6 (ARACRUZ)

ARCE3 (ARCELOR BR)

BBDC4 (BRADESCO)

BRKM5 (BRASKEM)

CMIG3 (CEMIG)

CMIG4 (CEMIG)

ELET3 (ELETROBRAS)

BBAS3 (BRASIL)

BRTP3 (BRASIL T PAR)

BRTP4 (BRASIL T PAR)

BRTO4 (BRASIL TELEC)

CMET4 (CAEMI)

CLSC6 (CELESC)

DW R²

0,220

0,190

2,18

0,098

2,22 0,007

2,04

Intercepto
Mudança não 

esperada
Mudança 
esperada Nº Observações

Resposta 
CAPM

0,026

0,77 -1,4454

β

-1,4850

-0,9342

0,79

-1,87660,313

EBTP4 (EMBRATEL PAR)

CESP4 (CESP)

CGAS5 (COMGAS)

CPLE6 (COPEL)

CRTP5 (CRT CELULAR)

124 2,22

68

86 1,83

117 2,16

124 1,84 0,139 0,50

124

0,39 -0,7279

95 1,78 0,038 0,32 -0,6022

122 2,09

122 2,04 0,054 0,69

0,023 1,14

0,94 -1,7549

-1,2902

0,168 0,87

-2,1393

97 2,07 0,040 1,06 -1,9919

97 2,04

0,050 0,50

-1,6341

124 1,92 0,045 0,62 -1,1707

124 2,39

0,123 0,92

-0,9424

124 1,70 0,060 0,85 -1,5991

118 2,22

0,126 1,02

-1,7356

124 2,11 0,258 1,06 -1,9847

122 2,21

1,20

1,15

-1,9234

111 1,90 0,020 0,75 -1,4138

124 2,23

0,028 0,42

-1,8676

-1,0017

-1,3083

97 2,13 0,009

123 1,75 0,094 0,70

1,00124 2,42

-2,5081

-0,7810

96 1,97 0,323

113 2,10
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-0,0005 -1,3502 0,1058
(-0,18) (-3,16) (1,66)

-0,0003 -1,1501 -0,0430
(-0,14) (-3,73) (-0,66)

0,0015 -1,5628 -0,1016
(0,88) (-2,21) (-1,21)

-0,0025 -0,7713 -0,0691
(-0,73) (-1,79) (-0,78)

-0,0058 -0,2111 -0,0362
(-2,15) (-0,41) (-0,53)

-0,0048 0,1182 -0,1251
(-1,16) (0,11) (-1,51)

-0,0011 -1,7208 0,1446
(-0,53) (-5,13) (1,9)

-0,0030 -2,1189 0,0307
(-1,47) (-4,15) (0,34)

-0,0014 -0,9486 0,0680
(-0,37) (-2,13) (0,51)

0,0020 -1,5453 0,0238
(0,91) (-3,8) (0,44)

0,0026 -0,6494 0,0973
(1,14) (-1,17) (0,65)

0,0038 -0,6824 -0,0553
(1,62) (-2,23) (-1,12)

-0,0022 -1,2261 -0,1307
(-0,92) (-2,34) (-1,59)

-0,0036 -0,9975 -0,0426
(-0,96) (-1,51) (-0,5)

0,0008 -2,7159 0,1416
(0,22) (-5,25) (1,64)

-0,0042 -1,6297 0,0490
(-1,52) (-4,13) (0,37)

-0,0022 0,4069 0,0704
(-0,59) (0,19) (0,15)

-0,0002 -1,1379 -0,1186
(-0,05) (-1,66) (-0,83)

-0,0003 -2,2394 0,2056
(-0,14) (-2,82) (2,16)

-0,0020 -2,6582 0,0015
(-0,61) (-3,89) (0,02)

-0,0035 -2,0209 -0,2866
(-0,84) (-2,31) (-2,08)

-0,0044 -1,3718 -0,0419
(-1,26) (-1,63) (-0,36)

-0,0022 0,8660 0,3834
(-0,73) (0,61) (1,15)

0,0028 -2,3386 0,0457
(0,89) (-3,86) (0,29)

0,0002 -0,6590 -0,0517
(0,05) (-1,12) (-0,64)

-0,0012 -0,7936 -0,0182
(-0,51) (-2,31) (-0,26)

0,0030 -0,4632 -0,0217
(1,25) (-2,09) (-0,44)

0,0003 -0,8915 0,1322
(0,13) (-1,65) (1,15)

Tabela A-6b: (Continuação) Respostas das variações nos preços dos diversos ativos que compõem o Índice Bovespa segundo taxas de capitalização contínuas
(calculados 55 dos 57 possíveis) às componentes esperada e não esperada (surpresa) das mudanças na meta da taxa básica de juro, de acordo com a especificação
(11). São apresentados também os Betas de cada ativo, estimados a partir da equação (35), bem como as respostas de cada ativo às mudanças não esperadas na
taxa básica de juro, estimadas a partir da relação (34).

PTIP4 (IPIRANGA PET) 124

1,90 0,142 0,46

0,642,13 0,111

0,140

-0,8539

KLBN4 (KLABIN S/A)

TSPP4 (TELESP CL PA)

0,087

0,72

124

2,02

LIGH3 (LIGHT)

TMCP4 (TELEMIG PART)

TNLP4 (TELEMAR)

PETR4 (PETROBRAS)

SBSP3 (SABESP)

VALE5 (VALE R DOCE)

TCSL4 (TIM PART S/A)

TRPL4 (TRAN PAULIST)

UBBR11 (UNIBANCO)

USIM5 (USIMINAS)

VALE3 (VALE R DOCE)

β
Resposta 
CAPM

0,066

VCPA4 (V C P)

TMAR5 (TELEMAR N L)

CSNA3 (SID NACIONAL)

NETC4 (NET)

PETR3 (PETROBRAS)

TNLP3 (TELEMAR)

SDIA4 (SADIA S/A)

Mudança 
esperada Nº Observações DW R²Intercepto

Mudança não 
esperada

ITAU4 (ITAUBANCO)

ITSA4 (ITAUSA)

TCSL3 (TIM PART S/A)

CRUZ3 (SOUZA CRUZ)

TCOC4 (TELE CTR OES)

TLCP4 (TELE LEST CL)

TLPP4 (TELESP)

-1,1951

-1,3305

-1,3442

-1,1377

124 2,09

0,007

0,71

124 2,21 0,002 0,82

124 2,27

-1,5330

123 1,72 0,610,029

-1,6513

124 2,09 0,203 0,87 -1,6330

106 2,14 0,88

-1,7048

118 1,76 0,042 0,88 -1,6545

124 2,09 0,246 0,91

-1,2013

123 1,99 0,030 0,47 -0,8737

124 2,35 0,034 0,64

-1,8463

97 2,17 0,019 0,94 -1,7721

97 2,55 0,042 0,98

-2,1721

97 2,03 0,082 1,16

97 1,94 0,148 1,16

97 2,24 0,031 0,90

54 2,19 0,001

1,1297

0,940,334

1,07

97 2,02

-2,0960

0,093

0,91

0,70

0,420,030

-2,0113

0,010

1,07

0,016

0,138 1,16

-1,3047

-1,6863

-0,7903

0,016 0,50 -0,9445

124 2,16

2,25

117 1,89

117 2,07

-2,1748

-1,6961

-2,1766

-2,0031

-1,75492,11

0,163102 1,83

97 2,20

124

83 2,25

0,038

0,90

-2,0607

-1,7007

124

1,10
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ACES4 (ACESITA) -0,6837 0,79 -1,4850 95 56
AMBV4 (AMBEV) -1,5413 0,50 -0,9342 54 84
ARCZ6 (ARACRUZ) -2,4921 0,39 -0,7279 7 94
ARCE3 (ARCELOR BR) 0,2392 0,32 -0,6022 107 101
BBDC4 (BRADESCO) -1,7521 0,77 -1,4454 38 57
BRAP4 (BRADESPAR) 0,1763 0,94 -1,7549 106 36
BBAS3 (BRASIL) -0,8586 0,69 -1,2902 88 65
BRTP3 (BRASIL T PAR) -0,9475 1,14 -2,1393 81 17
BRTP4 (BRASIL T PAR) -1,0551 1,06 -1,9919 77 25
BRTO4 (BRASIL TELEC) -1,8325 0,87 -1,6341 32 47
BRKM5 (BRASKEM) -0,9062 0,62 -1,1707 85 69
CLSC6 (CELESC) -1,1650 0,85 -1,5991 71 50
CMET4 (CAEMI) -1,1553 0,50 -0,9424 72 83
CMIG3 (CEMIG) -1,8005 0,92 -1,7356 34 39
CMIG4 (CEMIG) -2,2582 1,06 -1,9847 10 26
CESP4 (CESP) -2,2049 1,02 -1,9234 13 27
CGAS5 (COMGAS) -0,6344 0,75 -1,4138 100 58
CPLE6 (COPEL) -1,5958 1,02 -1,9224 51 28
CRTP5 (CRT CELULAR) 0,7662 1,02 -1,9074 109 29
ELET3 (ELETROBRAS) -3,2628 1,15 -2,1583 2 16
ELET6 (ELETROBRAS) -3,2084 1,20 -2,2453 3 11
ELPL4 (ELETROPAULO) -2,0256 1,00 -1,8676 21 30
EMBR3 (EMBRAER) -3,4447 0,53 -1,0017 1 78
EMBR4 (EMBRAER) -0,4926 0,42 -0,7810 102 92
EBTP4 (EMBRATEL PAR) -0,6691 1,34 -2,5081 97 6
GGBR4 (GERDAU) -1,1688 0,70 -1,3083 70 63
GOAU4 (GERDAU MET) -1,8159 0,58 -1,0885 33 76
PTIP4 (IPIRANGA PET) -1,3502 0,64 -1,1951 60 68
ITAU4 (ITAUBANCO) -1,1501 0,71 -1,3305 73 62
ITSA4 (ITAUSA) -1,5628 0,72 -1,3442 52 61
KLBN4 (KLABIN S/A) -0,7713 0,61 -1,1377 93 75
LIGH3 (LIGHT) -0,2111 0,82 -1,5330 104 55
NETC4 (NET) 0,1182 0,88 -1,6513 105 46
PETR3 (PETROBRAS) -1,7208 0,87 -1,6330 40 48
PETR4 (PETROBRAS) -2,1189 0,91 -1,7048 18 41
SBSP3 (SABESP) -0,9486 0,88 -1,6545 80 45
SDIA4 (SADIA S/A) -1,5453 0,46 -0,8539 53 89
CSNA3 (SID NACIONAL) -0,6494 0,64 -1,2013 99 67
CRUZ3 (SOUZA CRUZ) -0,6824 0,47 -0,8737 96 87
TCOC4 (TELE CTR OES) -1,2261 0,98 -1,8463 66 31
TLCP4 (TELE LEST CL) -0,9975 0,94 -1,7721 79 35
TNLP3 (TELEMAR) -2,7159 1,16 -2,1721 4 15
TNLP4 (TELEMAR) -1,6297 1,16 -2,1766 49 14
TMAR5 (TELEMAR N L) 0,4069 1,07 -2,0031 108 24
TMCP4 (TELEMIG PART) -1,1379 0,90 -1,6961 74 43
TLPP4 (TELESP) -2,2394 0,94 -1,7549 12 37
TSPP4 (TELESP CL PA) -2,6582 1,22 -2,2883 5 9
TCSL3 (TIM PART S/A) -2,0209 1,12 -2,0960 22 19
TCSL4 (TIM PART S/A) -1,3718 1,07 -2,0113 59 23
TRPL4 (TRAN PAULIST) 0,8660 1,10 -2,0607 110 20
UBBR11 (UNIBANCO) -2,3386 0,91 -1,7007 8 42
USIM5 (USIMINAS) -0,6590 0,90 -1,6863 98 44
VCPA4 (V C P) -0,7936 0,42 -0,7903 90 91
VALE3 (VALE R DOCE) -0,4632 0,50 -0,9445 103 82
VALE5 (VALE R DOCE) -0,8915 0,70 -1,3047 86 64

Tabela A-7: Testes para comparação entre as respostas à ação de política monetária medindo-se diretamente pela
regressão ou estimando-se pelo produto Resposta do Índice Bovespa x β i do ativo (Resposta CAPM) - amostras
completas, supostas independentes (hachuradas são as não significativas).

Posto teste 
(tratamento)Resposta CAPMβ

Resposta 
Regressão Posto Controle
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ACES4 (ACESITA) -0,6837 0,79 -1,4850 0,8013 40 40
AMBV4 (AMBEV) -1,5413 0,50 -0,9342 -0,6070 31 -31
ARCZ6 (ARACRUZ) -2,4921 0,39 -0,7279 -1,7642 48 -48
ARCE3 (ARCELOR BR) 0,2392 0,32 -0,6022 0,8414 41 41
BBDC4 (BRADESCO) -1,7521 0,77 -1,4454 -0,3068 17 -17
BRAP4 (BRADESPAR) 0,1763 0,94 -1,7549 1,9313 51 51
BBAS3 (BRASIL) -0,8586 0,69 -1,2902 0,4316 23 23
BRTP3 (BRASIL T PAR) -0,9475 1,14 -2,1393 1,1917 46 46
BRTP4 (BRASIL T PAR) -1,0551 1,06 -1,9919 0,9368 42 42
BRTO4 (BRASIL TELEC) -1,8325 0,87 -1,6341 -0,1983 10 -10
BRKM5 (BRASKEM) -0,9062 0,62 -1,1707 0,2646 13 13
CLSC6 (CELESC) -1,1650 0,85 -1,5991 0,4342 24 24
CMET4 (CAEMI) -1,1553 0,50 -0,9424 -0,2128 11 -11
CMIG3 (CEMIG) -1,8005 0,92 -1,7356 -0,0650 2 -2
CMIG4 (CEMIG) -2,2582 1,06 -1,9847 -0,2735 14 -14
CESP4 (CESP) -2,2049 1,02 -1,9234 -0,2816 15 -15
CGAS5 (COMGAS) -0,6344 0,75 -1,4138 0,7794 39 39
CPLE6 (COPEL) -1,5958 1,02 -1,9224 0,3266 18 18
CRTP5 (CRT CELULAR) 0,7662 1,02 -1,9074 2,6736 54 54
ELET3 (ELETROBRAS) -3,2628 1,15 -2,1583 -1,1044 45 -45
ELET6 (ELETROBRAS) -3,2084 1,20 -2,2453 -0,9631 43 -43
ELPL4 (ELETROPAULO) -2,0256 1,00 -1,8676 -0,1581 7 -7
EMBR3 (EMBRAER) -3,4447 0,53 -1,0017 -2,4430 53 -53
EMBR4 (EMBRAER) -0,4926 0,42 -0,7810 0,2884 16 16
EBTP4 (EMBRATEL PAR) -0,6691 1,34 -2,5081 1,8390 50 50
GGBR4 (GERDAU) -1,1688 0,70 -1,3083 0,1395 5 5
GOAU4 (GERDAU MET) -1,8159 0,58 -1,0885 -0,7274 37 -37
PTIP4 (IPIRANGA PET) -1,3502 0,64 -1,1951 -0,1551 6 -6
ITAU4 (ITAUBANCO) -1,1501 0,71 -1,3305 0,1805 8 8
ITSA4 (ITAUSA) -1,5628 0,72 -1,3442 -0,2185 12 -12
KLBN4 (KLABIN S/A) -0,7713 0,61 -1,1377 0,3664 19 19
LIGH3 (LIGHT) -0,2111 0,82 -1,5330 1,3219 47 47
NETC4 (NET) 0,1182 0,88 -1,6513 1,7695 49 49
PETR3 (PETROBRAS) -1,7208 0,87 -1,6330 -0,0878 4 -4
PETR4 (PETROBRAS) -2,1189 0,91 -1,7048 -0,4141 22 -22
SBSP3 (SABESP) -0,9486 0,88 -1,6545 0,7059 36 36
SDIA4 (SADIA S/A) -1,5453 0,46 -0,8539 -0,6914 35 -35
CSNA3 (SID NACIONAL) -0,6494 0,64 -1,2013 0,5519 29 29
CRUZ3 (SOUZA CRUZ) -0,6824 0,47 -0,8737 0,1912 9 9
TCOC4 (TELE CTR OES) -1,2261 0,98 -1,8463 0,6201 32 32
TLCP4 (TELE LEST CL) -0,9975 0,94 -1,7721 0,7746 38 38
TNLP3 (TELEMAR) -2,7159 1,16 -2,1721 -0,5438 27 -27
TNLP4 (TELEMAR) -1,6297 1,16 -2,1766 0,5469 28 28
TMAR5 (TELEMAR N L) 0,4069 1,07 -2,0031 2,4101 52 52
TMCP4 (TELEMIG PART) -1,1379 0,90 -1,6961 0,5581 30 30
TLPP4 (TELESP) -2,2394 0,94 -1,7549 -0,4845 26 -26
TSPP4 (TELESP CL PA) -2,6582 1,22 -2,2883 -0,3699 20 -20
TCSL3 (TIM PART S/A) -2,0209 1,12 -2,0960 0,0752 3 3
TCSL4 (TIM PART S/A) -1,3718 1,07 -2,0113 0,6395 34 34
TRPL4 (TRAN PAULIST) 0,8660 1,10 -2,0607 2,9266 55 55
UBBR11 (UNIBANCO) -2,3386 0,91 -1,7007 -0,6379 33 -33
USIM5 (USIMINAS) -0,6590 0,90 -1,6863 1,0273 44 44
VCPA4 (V C P) -0,7936 0,42 -0,7903 -0,0033 1 -1
VALE3 (VALE R DOCE) -0,4632 0,50 -0,9445 0,4813 25 25
VALE5 (VALE R DOCE) -0,8915 0,70 -1,3047 0,4132 21 21

Tabela A-8: Testes para comparação entre as respostas à ação de política monetária medindo-se diretamente pela regressão ou
estimando-se pelo produto Resposta do Índice Bovespa x β i do ativo (Resposta CAPM) - amostras completas, supostas
dependentes (hachuradas são as não significativas).

Resposta 
CAPMβ

Resposta 
Regressão Diferença Posto SinalizadoPosto
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AMBV4 (AMBEV) -1,5413 0,50 -0,9342 46 71
ARCZ6 (ARACRUZ) -2,4921 0,39 -0,7279 6 80
BBDC4 (BRADESCO) -1,7521 0,77 -1,4454 32 47
BBAS3 (BRASIL) -0,8586 0,69 -1,2902 75 54
BRTP3 (BRASIL T PAR) -0,9475 1,14 -2,1393 68 16
BRTP4 (BRASIL T PAR) -1,0551 1,06 -1,9919 65 22
BRTO4 (BRASIL TELEC) -1,8325 0,87 -1,6341 28 39
BRKM5 (BRASKEM) -0,9062 0,62 -1,1707 72 57
CLSC6 (CELESC) -1,1650 0,85 -1,5991 59 42
CMET4 (CAEMI) -1,1553 0,50 -0,9424 60 70
CMIG3 (CEMIG) -1,8005 0,92 -1,7356 30 33
CMIG4 (CEMIG) -2,2582 1,06 -1,9847 9 23
CESP4 (CESP) -2,2049 1,02 -1,9234 12 24
CPLE6 (COPEL) -1,5958 1,02 -1,9224 43 25
ELET3 (ELETROBRAS) -3,2628 1,15 -2,1583 2 15
ELET6 (ELETROBRAS) -3,2084 1,20 -2,2453 3 10
ELPL4 (ELETROPAULO) -2,0256 1,00 -1,8676 19 26
EMBR3 (EMBRAER) -3,4447 0,53 -1,0017 1 66
GGBR4 (GERDAU) -1,1688 0,70 -1,3083 58 52
GOAU4 (GERDAU MET) -1,8159 0,58 -1,0885 29 64
PTIP4 (IPIRANGA PET) -1,3502 0,64 -1,1951 49 56
ITAU4 (ITAUBANCO) -1,1501 0,71 -1,3305 61 51
ITSA4 (ITAUSA) -1,5628 0,72 -1,3442 44 50
KLBN4 (KLABIN S/A) -0,7713 0,61 -1,1377 79 63
PETR3 (PETROBRAS) -1,7208 0,87 -1,6330 34 40
PETR4 (PETROBRAS) -2,1189 0,91 -1,7048 17 35
SBSP3 (SABESP) -0,9486 0,88 -1,6545 67 38
SDIA4 (SADIA S/A) -1,5453 0,46 -0,8539 45 76
CRUZ3 (SOUZA CRUZ) -0,6824 0,47 -0,8737 81 74
TCOC4 (TELE CTR OES) -1,2261 0,98 -1,8463 55 27
TNLP3 (TELEMAR) -2,7159 1,16 -2,1721 4 14
TNLP4 (TELEMAR) -1,6297 1,16 -2,1766 41 13
TMCP4 (TELEMIG PART) -1,1379 0,90 -1,6961 62 37
TLPP4 (TELESP) -2,2394 0,94 -1,7549 11 31
TSPP4 (TELESP CL PA) -2,6582 1,22 -2,2883 5 8
TCSL3 (TIM PART S/A) -2,0209 1,12 -2,0960 20 18
TCSL4 (TIM PART S/A) -1,3718 1,07 -2,0113 48 21
UBBR11 (UNIBANCO) -2,3386 0,91 -1,7007 7 36
VCPA4 (V C P) -0,7936 0,42 -0,7903 77 78
VALE3 (VALE R DOCE) -0,4632 0,50 -0,9445 82 69
VALE5 (VALE R DOCE) -0,8915 0,70 -1,3047 73 53

Tabela A-9: Testes para comparação entre as respostas à ação de política monetária medindo-se diretamente
pela regressão ou estimando-se pelo produto Resposta do Índice Bovespa x β i do ativo (Resposta CAPM) -
amostras com somente ativos significativos, supostas independentes.

Posto teste 
(tratamento)

Resposta 
CAPMβ

Resposta 
Regressão Posto Controle
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AMBV4 (AMBEV) -1,5413 0,50 -0,9342 -0,6070 29 -29
ARCZ6 (ARACRUZ) -2,4921 0,39 -0,7279 -1,7642 40 -40
BBDC4 (BRADESCO) -1,7521 0,77 -1,4454 -0,3068 16 -16
BBAS3 (BRASIL) -0,8586 0,69 -1,2902 0,4316 22 22
BRTP3 (BRASIL T PAR) -0,9475 1,14 -2,1393 1,1917 39 39
BRTP4 (BRASIL T PAR) -1,0551 1,06 -1,9919 0,9368 36 36
BRTO4 (BRASIL TELEC) -1,8325 0,87 -1,6341 -0,1983 10 -10
BRKM5 (BRASKEM) -0,9062 0,62 -1,1707 0,2646 13 13
CLSC6 (CELESC) -1,1650 0,85 -1,5991 0,4342 23 23
CMET4 (CAEMI) -1,1553 0,50 -0,9424 -0,2128 11 -11
CMIG3 (CEMIG) -1,8005 0,92 -1,7356 -0,0650 2 -2
CMIG4 (CEMIG) -2,2582 1,06 -1,9847 -0,2735 14 -14
CESP4 (CESP) -2,2049 1,02 -1,9234 -0,2816 15 -15
CPLE6 (COPEL) -1,5958 1,02 -1,9224 0,3266 17 17
ELET3 (ELETROBRAS) -3,2628 1,15 -2,1583 -1,1044 38 -38
ELET6 (ELETROBRAS) -3,2084 1,20 -2,2453 -0,9631 37 -37
ELPL4 (ELETROPAULO) -2,0256 1,00 -1,8676 -0,1581 7 -7
EMBR3 (EMBRAER) -3,4447 0,53 -1,0017 -2,4430 41 -41
GGBR4 (GERDAU) -1,1688 0,70 -1,3083 0,1395 5 5
GOAU4 (GERDAU MET) -1,8159 0,58 -1,0885 -0,7274 35 -35
PTIP4 (IPIRANGA PET) -1,3502 0,64 -1,1951 -0,1551 6 -6
ITAU4 (ITAUBANCO) -1,1501 0,71 -1,3305 0,1805 8 8
ITSA4 (ITAUSA) -1,5628 0,72 -1,3442 -0,2185 12 -12
KLBN4 (KLABIN S/A) -0,7713 0,61 -1,1377 0,3664 18 18
PETR3 (PETROBRAS) -1,7208 0,87 -1,6330 -0,0878 4 -4
PETR4 (PETROBRAS) -2,1189 0,91 -1,7048 -0,4141 21 -21
SBSP3 (SABESP) -0,9486 0,88 -1,6545 0,7059 34 34
SDIA4 (SADIA S/A) -1,5453 0,46 -0,8539 -0,6914 33 -33
CRUZ3 (SOUZA CRUZ) -0,6824 0,47 -0,8737 0,1912 9 9
TCOC4 (TELE CTR OES) -1,2261 0,98 -1,8463 0,6201 30 30
TNLP3 (TELEMAR) -2,7159 1,16 -2,1721 -0,5438 26 -26
TNLP4 (TELEMAR) -1,6297 1,16 -2,1766 0,5469 27 27
TMCP4 (TELEMIG PART) -1,1379 0,90 -1,6961 0,5581 28 28
TLPP4 (TELESP) -2,2394 0,94 -1,7549 -0,4845 25 -25
TSPP4 (TELESP CL PA) -2,6582 1,22 -2,2883 -0,3699 19 -19
TCSL3 (TIM PART S/A) -2,0209 1,12 -2,0960 0,0752 3 3
TCSL4 (TIM PART S/A) -1,3718 1,07 -2,0113 0,6395 32 32
UBBR11 (UNIBANCO) -2,3386 0,91 -1,7007 -0,6379 31 -31
VCPA4 (V C P) -0,7936 0,42 -0,7903 -0,0033 1 -1
VALE3 (VALE R DOCE) -0,4632 0,50 -0,9445 0,4813 24 24
VALE5 (VALE R DOCE) -0,8915 0,70 -1,3047 0,4132 20 20

Tabela A-10: Testes para comparação entre as respostas à ação de política monetária medindo-se diretamente pela regressão ou
estimando-se pelo produto Resposta do Índice Bovespa x β i do ativo (Resposta CAPM) - amostras com somente ativos
significativos, supostas dependentes.

Posto SinalizadoPosto
Resposta 
CAPMβ

Resposta 
Regressão Diferença

 


