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RESUMO 
 
 

O presente estudo teve como objetivo explicar o comportamento da volatilidade dos 
retornos das principais ações negociadas na Bovespa no período compreendido entre janeiro 
de 1995 e setembro de 2003. O trabalho buscou contribuir de diversas maneiras para o estudo 
da volatilidade dos retornos das ações no mercado brasileiro. Primeiro, fazendo uma 
exposição abrangente das diversas teorias e modelos que têm sido desenvolvidos para 
explorar os fatores determinantes da volatilidade dos retornos das ações. Dentre as teorias 
exploradas, o estudo trabalhou com a teoria da alavancagem, a teoria da retroalimentação da 
volatilidade, o modelo das diferenças de opinião entre os agentes econômicos e os modelos de 
preço–volume. Outra contribuição importante do trabalho foi utilizar uma amostra ampla de 
35 ações com níveis aceitáveis de liquidez, utilizando a metodologia própria do estudo. Além 
disso, o estudo buscou agregar aos modelos econométricos não apenas variáveis 
microeconômicas mas também as macroeconômicas (conjunturais). Finalmente, o trabalho 
discutiu os resultados dos modelos à luz das especificidades do mercado acionário brasileiro. 

Dentre os resultados encontrados, foi possível observar que a volatilidade dos retornos 
das ações é impulsionada pelo grau de alavancagem financeira das companhias. No Brasil, a 
volatilidade dos retornos das ações segue o mesmo caráter persistente encontrado em 
mercados desenvolvidos, como o dos Estados Unidos. O giro dos negócios com as ações 
tende a alimentar a volatilidade dos papéis. Um giro maior de negócios pode ser resultante de 
um incremento na quantidade de informações que chegam ao mercado, o que provoca 
revisões nos preços das ações e estimula um aumento na volatilidade dos retornos. Quando 
aliado às divergências de opinião entre os investidores, um giro maior também pode alimentar 
a volatilidade dos retornos. 

Diferentemente do previsto pelas teorias, os resultados do presente estudo não 
corroboraram o argumento de que existe maior volatilidade dos retornos das ações em 
momentos de retornos negativos. Os resultados indicaram ainda clara influência de algumas 
variáveis macroeconômicas sobre a volatilidade dos retornos das ações. Uma redução no 
Produto Interno Bruto do Brasil tende a incrementar a volatilidade dos retornos das ações, 
possivelmente fruto de uma perspectiva de instabilidade econômica ou recessão. A 
volatilidade dos retornos no mercado acionário também aumentou quando da alteração do 
regime cambial implementada no início de 1999. O estudo mostrou que não parece haver uma 
dependência significante entre os mercados de ações do Brasil e dos Estados Unidos. 
Finalmente, a inclusão de variáveis relacionadas com características específicas do mercado 
acionário brasileiro mostrou resultados interessantes. Parece existir uma relação direta entre 
volatilidade dos retornos e ações preferenciais, oriunda possivelmente do alto giro dos 
negócios com esse tipo de ação ou da ausência do direito de voto por parte dos investidores, 
aumentando o risco do ativo. Contudo, testes adicionais são necessários para confirmar tal 
associação. No que diz respeito à adoção de melhores práticas de governança por parte das 
companhias, os resultados parecem corroborar o argumento de que a preocupação com a boa 
governança tende a reduzir o risco percebido pelos investidores com relação às ações. 
 
 
 
Palavras–chave: mercado de capitais, volatilidade dos retornos, liquidez das ações 
 



ABSTRACT 
 
 

This study aimed to explain the behavior of stock return volatility concerning the main 
stocks negotiated in São Paulo Stock Exchange (Bovespa) from January, 1995 through 
September, 2003. The study wanted to contribute in several ways for the understanding of 
stock return volatility in Brazilian market. First, it shows the theories and models developed 
to explain the determining factors of stock return volatility. Among those theories, this work 
explored leverage theory, volatility feedback theory, differences of opinion models and price–
volume models. Another important contribution of this study was to use a sample of 35 stocks 
with minimum levels of liquidity using the study own methodology. Additionally, 
microeconomic and macroeconomic variables were added to the econometric models. Finally, 
this study discussed the results and their relation with the idiosyncrasies of Brazilian stock 
market. 

Among the results, it was observed that stock return volatility is influenced by the 
company leverage. In Brazil, stock return volatility follows the persistent behavior found in 
developed capital markets. The stock turnover tends to increase stock volatility. Maybe the 
high stock turnover is caused by new information increasing and revisions in stock prices. 
Those revisions stimulate stock return volatility. When the stock turnover occurs jointly with 
differences of opinion among investors, a higher turnover may produce stock return volatility. 

Contrary to the theory, the results didn’t corroborate the argument that stock return 
volatility is bigger when the return is negative. Additionally, results indicated influence of 
macroeconomic variables over the stock return volatility. A reduction in Brazilian GNP is 
associated with the increment in return volatility, possibly because it signalizes the 
perspective of recession. Also, stock return volatility increased in 1999 after the 
implementation of new exchange regime in Brazil. The study results showed that Brazilian 
stock market is not dependent of U.S. stock market. Finally, the inclusion of variables 
concerning the idiosyncrasies of Brazilian stock market showed interesting results. It seems 
that there is a positive association between stock return volatility and preferred stocks, maybe 
because Brazilian preferred stocks have higher turnover than common stocks and the lack of 
voting rights concerning preferred stocks increases the risk for investors. However, additional 
tests are necessary to confirm that association. Concerning the adoption of good corporate 
governance practices, the results of this study corroborate the argument that better corporate 
governance reduces stock risk. 
 
 
 
Keywords: capital markets, return volatility, stock liquidity 
 



SUMÁRIO 
 

 
 

1. INTRODUÇÃO .............................................................................................................. 11 

2. JUSTIFICATIVA DA PESQUISA ............................................................................... 15 

3. OBJETIVOS ................................................................................................................... 17 
3.1. OBJETIVO GERAL ........................................................................................................ 17 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS ............................................................................................. 17 

4. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA................................................................................. 18 
4.1. EFEITOS DA ALAVANCAGEM SOBRE A VOLATILIDADE DO RETORNO DAS AÇÕES ......... 18 

4.2. VOLATILIDADE DOS RETORNOS E PRÊMIO PELO RISCO ................................................ 23 

4.3. MODELOS DE EQUILÍBRIO COM DIFERENÇAS DE OPINIÃO ............................................ 26 

4.4. A RELAÇÃO ENTRE A VARIAÇÃO NOS PREÇOS E O VOLUME NEGOCIADO ..................... 30 

4.5. VARIÁVEIS MACROECONÔMICAS E A VOLATILIDADE DOS RETORNOS DAS AÇÕES ....... 34 

4.6. ESPECIFICIDADES DO MERCADO ACIONÁRIO NO BRASIL ............................................. 38 

5. METODOLOGIA........................................................................................................... 40 
5.1. AMOSTRA ................................................................................................................... 40 

5.2. DESCRIÇÃO DAS VARIÁVEIS E HIPÓTESES TESTADAS................................................... 42 

5.3. RESULTADOS EMPÍRICOS ............................................................................................ 51 

5.3.1. Segmentação da amostra por níveis de alavancagem......................................... 51 
5.3.2. Segmentação da amostra por tamanho das companhias..................................... 60 
5.3.3. Impacto da alteração do regime cambial sobre a amostra .................................. 63 
5.3.4. Tipos de ações, governança corporativa e volatilidade dos retornos ................. 70 
5.3.5. Modelos com assimetria dos retornos ................................................................ 75 

6. CONCLUSÕES............................................................................................................... 80 

REFERÊNCIAS ................................................................................................................. 88 

 



LISTA DE TABELAS 

 

Tabela 1: Efeito das variáveis explicativas sobre a volatilidade dos retornos das ações segundo 
as teorias da alavancagem, retroalimentação da volatilidade e diferenças de opinião. ........ 30 
 
Tabela 2: Efeito das variáveis explicativas sobre a volatilidade dos retornos das ações segundo 
os modelos de preço–volume e a influência de variáveis macroeconômicas....................... 37 
 
Tabela 3: Conjunto de ações incluídas na amostra............................................................... 42 
 
Tabela 4: Relação entre os coeficientes da regressão e as teorias abordadas....................... 49 
 
Tabela 5: Estatística descritiva das variáveis do estudo. ...................................................... 50 
 
Tabela 6: Estimações da elasticidade classificadas por níveis de alavancagem................... 52 
 
Tabela 7: Matriz de correlação das variáveis incluídas no estudo. ...................................... 54 
 
Tabela 8: Regressões multivariadas classificadas por níveis de alavancagem..................... 55 
 
Tabela 9: Teste dos resíduos das regressões classificadas por níveis de alavancagem........ 56 
 
Tabela 10: Regressões multivariadas classificadas por tamanho das companhias............... 61 
 
Tabela 11: Teste dos resíduos das regressões classificadas por tamanho das companhias. . 62 
 
Tabela 12: Impacto da alteração do regime cambial nos resultados da regressão. .............. 65 
 
Tabela 13: Teste dos resíduos da regressão com impacto da alteração do regime cambial. 66 
 
Tabela 14: Regressões classificadas por níveis de alavancagem com inclusão da dummy 
REGCAMBIO. ...................................................................................................................... 68 
 
Tabela 15: Teste dos resíduos das regressões classificadas por níveis de alavancagem com 
inclusão da dummy REGCAMBIO........................................................................................ 69 
 
Tabela 16: Regressões classificadas por tamanho das companhias com inclusão da dummy 
REGCAMBIO. ...................................................................................................................... 69 
 
Tabela 17: Teste dos resíduos das regressões classificadas por tamanho das companhias com 
inclusão da dummy REGCAMBIO........................................................................................ 70 
 
Tabela 18: Influência do tipo de ação e da adesão aos níveis de governança corporativa da 
Bovespa sobre a volatilidade das ações da amostra. ............................................................ 74 
 
Tabela 19: Teste dos resíduos das regressões que incluíram as variáveis dummy TIPOACAO e 
NIVELGOV. .......................................................................................................................... 75 
 



Tabela 20: Regressões com variável dependente assimetria. ............................................... 77 
 
Tabela 21: Teste dos resíduos das regressões com variável dependente assimetria. ........... 77 
 
Tabela 22: Assimetria das distribuições dos retornos das ações individuais. ...................... 78 
 
Tabela 23: Resumo das abordagens utilizadas no estudo da volatilidade e os resultados 
correspondentes encontrado neste estudo............................................................................. 85 
 

 

LISTA DE FIGURAS 

 
Figura 1: Estrutura lógica da teoria da alavancagem............................................................ 19 
 
Figura 2: Estrutura lógica da teoria da retroalimentação da volatilidade. ............................ 24 
 
Figura 3: Estrutura lógica dos modelos de equilíbrio com diferenças de opinião................ 27 
 
Figura 4: Estrutura lógica dos modelos de preço–volume. .................................................. 32 
 
Figura 5: Estrutura lógica das relações entre variáveis econômicas e volatilidade dos retornos 
das ações. .............................................................................................................................. 36 
 



GLOSSÁRIO DE VARIÁVEIS E SIGLAS 
 

ASSIM: assimetria da distribuição dos retornos de uma ação. 

Bovespa: Bolsa de Valores de São Paulo. 

Ibovespa: Índice da Bolsa de Valores de São Paulo. 

D: valor de mercado do capital de terceiros. 

DI: taxa média dos depósitos interbancários. 

DItrim: taxa média dos depósitos interbancários ajustada para um trimestre. 

GARCH: Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity. 

IAS: Intenational Accounting Standards. 

INPC: Índice Nacional de Preços ao Consumidor. 

IPCA: Índice de Preços ao Consumidor Ampliado. 

IPCAtrim: Índice de Preços ao Consumidor Ampliado ajustado para um trimestre. 

Ipea: Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas. 

LNCAPMERC: logaritmo natural da capitalização de mercado da companhia. 

LNRFECH: retorno logarítmico do preço de fechamento da ação. 

LNVARVOLAT: logaritmo natural da variação na volatilidade dos retornos de uma ação. 

LNVOLAT: logaritmo natural do desvio-padrão (volatilidade) dos retornos de uma ação. 

LR: grau de alavancagem financeira da companhia (LR = D/S). 

NIVELGOV: variável dummy com valor 0 (zero) no período em que uma determinada 

companhia não havia aderido aos Níveis Diferenciados de Governança Corporativa da 

Bovespa e valor 1 (um) no período posterior à adesão. 

NYSE: New York Stock Exchange (Bolsa de Valores de Nova York). 

PIB: Produto Interno Bruto. 

REGCAMBIO: variável dummy com valor 0 (zero) no período anterior à alteração do regime 

cambial no Brasil (1995 até 1998) e valor 1 (um) no período posterior à alteração do câmbio 

(1999 até 2003). 

S: valor de mercado do capital próprio. 

TIPOACAO: variável dummy com valor 0 (zero) para ações do tipo ordinária e valor 1 (um) 

para ações do tipo preferencial. 

TXJUROS: taxa real de juros, obtida da diferença entre DItrim e IPCAtrim. 

Unctad: United Nations Conference on Trade and Development (Conferência das Nações 

Unidas para Comércio e Desenvolvimento). 

 



USGAAP: United States Generally Accepted Accounting Principles. 

V: valor de mercado total da companhia. 

VARENDIV: variação no grau de alavancagem financeira da companhia. 

VARGIRO: variação no giro médio dos negócios com uma ação. 

VARDOWJ: variação do retorno do índice Dow Jones Industrial. 

VARPIB: variação no Produto Interno Bruto industrial brasileiro. 

 

 

GLOSSÁRIO DE SÍMBOLOS 
 

Γ: retorno logarítmico do preço de fechamento de uma ação em determinado trimestre. 

∆: representa variação (por exemplo, ∆S é a variação no valor do capital próprio S). 

θS: elasticidade da volatilidade dos retornos com relação ao preço da ação. 

σS : desvio-padrão (volatilidade) dos retornos do capital próprio. 

σV : desvio-padrão (volatilidade) dos retornos da companhia. 

Φ: logaritmo natural da variação na volatilidade dos retornos de uma ação entre dois 

trimestres consecutivos. 

ut: resíduo da regressão linear no trimestre t. 

∂: derivada parcial de uma função em relação a uma das variáveis independentes (por 
exemplo, ∂f(x, y, z)/∂x é a derivada parcial da função f em relação à variável x). 
 



 11

1. INTRODUÇÃO 
 

 Estudos relacionados com a dinâmica dos mercados acionários têm sido de grande 

importância na literatura de finanças. Questões referentes à disseminação de informações 

entre os investidores, o volume negociado e a volatilidade dos retornos das ações são 

relevantes para melhor entender o comportamento desses ativos. 

 A dinâmica de um mercado de ações é conseqüência da maneira como esse mercado 

está organizado. De forma geral, a organização dos mercados de ações deriva da forma como 

tais mercados são estruturados no intuito de aproximar compradores e vendedores. Sendo 

assim, o bom funcionamento de um mercado pode ser reconhecido pela facilidade com a qual 

os investidores conseguem realizar transações. Conforme Garbade (1982), negociações entre 

compradores e vendedores ocorrerão com maior eficiência desde que dado mercado apresente 

três atributos desejáveis: profundidade (depth), amplitude (breadth) e resiliência (resiliency). 

 Um mercado acionário apresenta profundidade se, em dado instante, existem ordens de 

compra e venda acima e abaixo do preço pelo qual uma determinada ação está sendo 

negociada. Quando um papel é negociado em um mercado profundo, desequilíbrios 

temporários nas ordens de compra (venda) são imediatamente compensados por ordens de 

venda (compra), evitando a ocorrência de variações substanciais nos preços e a conseqüente 

instabilidade das cotações. A comunicação imediata das cotações dos ativos e a execução 

imediata das ordens são precondições para que o mercado apresente profundidade. 

 A amplitude de um mercado é verificada se as ordens de compra e venda existem em 

grande volume. Portanto, um mercado precisa apresentar bom grau de liquidez – medida pelo 

volume de negociação – para ser considerado amplo. De forma geral, os analistas financeiros 

acreditam que a tendência dos preços em um mercado amplo de ações é mais significante e 

mais duradoura. Para os analistas, movimentos de alta ou queda de uma determinada ação são 

mais confiáveis quando acompanhados de um alto volume negociado do papel. Um 

determinado mercado pode apresentar profundidade sem ser amplo. Enquanto a profundidade 

exige apenas a existência de ordens abaixo e acima da cotação atual de um papel, a amplitude 

necessita de grande volume de negociação com os ativos para acontecer. 

O terceiro atributo desejável de um mercado, denominado resiliência, diz respeito à 

capacidade do mercado de se ajustar a uma variação dos preços derivada do desequilíbrio 

momentâneo das ordens de compra e venda. Um mercado apresenta maior profundidade, 

amplitude e resiliência quanto mais rápido os investidores puderem adquirir informações 

sobre os preços e as transações passadas realizadas com os ativos. 
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Os atributos acima sugerem que o volume e o preço pelos quais uma ação é negociada 

refletem uma indicação natural das perspectivas do papel. A divulgação de informações aos 

investidores está fortemente relacionada com a freqüência dos negócios e com o volume 

negociado. Por sua vez, a freqüência dos negócios e o volume envolvido nas transações são 

variáveis representativas do nível de liquidez alcançado por uma determinada ação. Quando 

um papel é negociado freqüentemente, os investidores observam um fluxo contínuo de novas 

informações. Se os agentes estiverem precificando uma ação em um nível demasiadamente 

alto, as transações com o ativo no mercado os ajudarão a reconhecer isso. Isso também 

acontece caso ocorra a subprecificação de uma ação. A quantidade de ordens de compra e 

venda fornece aos investidores informações a respeito das variações no preço de equilíbrio de 

um dado ativo. Quando uma ação é raramente negociada, a qualidade da informação que pode 

ser extraída das ordens é baixa e os investidores não têm certeza do nível adequado de 

equilíbrio dos preços. Em princípio, quanto maior for a freqüência com a qual uma ação é 

negociada mais informado o investidor estará a respeito de seu “preço justo”. O preço justo de 

uma ação é aquele obtido com base no desconto do seu fluxo esperado de dividendos futuros. 

O valor presente dos dividendos futuros representa o preço pelo qual a ação deve ser 

negociada no mercado, levando-se em conta o risco da empresa e suas perspectivas futuras. 

A disseminação de informações sobre uma empresa e o volume de negócios gerados 

com base nessas informações têm efeito sobre a volatilidade dos retornos da ação e, em 

decorrência disso, sobre a variação no preço do ativo. Na verdade, as três medidas qualitativas 

do desempenho do mercado expostas anteriormente (profundidade, amplitude e resiliência) 

destacam a importância da velocidade com a qual a informação é disseminada para os agentes 

econômicos. Novas informações, volume negociado e volatilidade do preço dos ativos 

constituem, pois, variáveis importantes para o entendimento da dinâmica do mercado 

acionário, representado pelo conjunto de ações que são transacionadas, especialmente aquelas 

com maior freqüência de negociação. Conforme afirmam Lo e Wang (2000), o preço e o 

volume negociado dos ativos são blocos fundamentais para construir qualquer teoria sobre 

interações dos agentes no mercado. 

Diversos têm sido os trabalhos desenvolvidos para explicar o comportamento da 

volatilidade dos retornos das ações. Dentre as abordagens existentes sobre o comportamento 

da volatilidade, existem a teoria da alavancagem [Christie (1982)], a teoria da 

retroalimentação da volatilidade [Pindick (1984)] e o modelo das diferenças de opinião entre 

os agentes econômicos [Hong e Stein (2003)]. Para a teoria da alavancagem, a volatilidade 

dos retornos de uma ação está relacionada com o nível de endividamento (alavancagem 
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financeira) da companhia. Na teoria da retroalimentação da volatilidade, o argumento é que a 

volatilidade dos retornos de uma ação é persistente, isto é, a volatilidade passada tende a gerar 

mais volatilidade no presente e no futuro. Já o modelo das diferenças de opinião defende uma 

associação positiva entre a volatilidade dos retornos das ações e o grau de desacordo entre os 

participantes do mercado. Além dessas três abordagens, existem os modelos concentrados 

especificamente na relação histórica entre preço e volume. Tais modelos trabalham com séries 

de tempo de alta freqüência e acreditam que a volatilidade dos retornos de uma ação pode ser 

determinada levando-se em conta a volatilidade passada e o volume negociado do papel, este 

último sendo uma proxy para a quantidade de novas informações que chegam ao mercado. 

O presente estudo busca explorar e testar os argumentos das teorias acima no mercado 

acionário brasileiro. Uma das inovações deste trabalho foi incluir variáveis macroeconômicas 

nos modelos, uma vez que essas variáveis também são importantes para explicar o 

comportamento dos preços das ações. Outro aspecto importante do estudo foi considerar 

características próprias do mercado acionário brasileiro na especificação dos modelos. 

Certamente o mercado brasileiro não é igual aos Estados Unidos – este, objeto da grande 

maioria dos estudos sobre volatilidade. Portanto, deve-se explorar não apenas as semelhanças 

entre os mercados brasileiro e norte-americano: é necessário levar em consideração também 

as variáveis idiossincráticas do mercado de ações no Brasil, de forma a reforçar as conclusões 

para o caso brasileiro. 

No presente estudo, a dinâmica do mercado acionário foi explorada com base no 

comportamento de um conjunto de ações freqüentemente presentes no Índice da Bolsa de 

Valores de São Paulo (Ibovespa). A razão para a escolha de ações com negócios freqüentes 

deveu-se à exigência de que os papéis apresentassem níveis mínimos de liquidez, de forma a 

possibilitar os testes quantitativos. Não haveria condições de realizar testes robustos com 

variáveis como volatilidade e volume negociado se as ações da amostra fossem pouco 

líquidas.  

Assim, o trabalho teve como objetivo estudar o impacto de um conjunto de variáveis 

sobre o comportamento dos preços das principais ações (ações mais líquidas) negociadas na 

Bolsa de Valores de São Paulo, especialmente no que diz respeito à volatilidade dos retornos 

dos papéis. O estudo compreendeu o período entre janeiro de 1995 e setembro de 2003. 

Portanto, foram avaliados dados do mercado referentes apenas ao período que se seguiu à 

implantação do Plano Real. A previsibilidade do comportamento de uma ação está 

relacionada com a volatilidade dos seus retornos. Se a volatilidade dos retornos de uma ação 

segue uma lógica que pode ser prevista, então é possível estimar variações futuras no preço do 
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papel. Conhecer as características subjacentes à volatilidade dos preços das ações é uma 

forma de entender melhor como funciona a dinâmica do mercado acionário brasileiro. 

Os tópicos deste estudo estão estruturados da seguinte maneira: o tópico 2 discorre 

sobre a justifica da pesquisa; no tópico 3 são apresentados o objetivo geral e os objetivos 

específicos do estudo; o tópico 4 apresenta a fundamentação teórica do trabalho, apresentando 

as características e os argumentos das teorias que tentam explicar a volatilidade presente nos 

retornos do mercado de ações; no tópico 5 é apresentada a metodologia empregada, incluindo 

dados sobre a amostra, descrição das variáveis e os resultados empíricos dos modelos; 

finalmente, o tópico 6 contém as conclusões e recomendações para estudos futuros. 
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2. JUSTIFICATIVA DA PESQUISA 
 

Estudos envolvendo a variação (volatilidade) nos preços e o volume negociado de 

diversos ativos têm sido um tema de grande interesse por parte da literatura de finanças. 

Karpoff (1987) aponta alguns motivos para que tais estudos sejam relevantes. Em primeiro 

lugar, a análise das relações existentes entre a oscilação dos preços e o volume permite um 

melhor entendimento sobre a estrutura dos mercados financeiros. Aspectos como o tamanho 

do mercado e a maneira como as informações são disseminadas desempenham papel crucial 

nesse entendimento. A segunda razão diz respeito à utilização de dados conjuntos de preço e 

volume para verificar o conteúdo informacional dos eventos de mercado ou a reação dos 

investidores a esses eventos. Em terceiro lugar, a relação entre volatilidade dos preços e 

volume é fundamental para a discussão de modelos que expliquem a variância dos preços dos 

ativos. 

O objetivo do presente estudo é identificar, dentre um conjunto de variáveis micro e 

macroeconômicas, aquelas que determinam o comportamento da volatilidade dos retornos das 

principais ações negociadas na Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) no período 

compreendido entre janeiro de 1995 e setembro de 2003. O fato de este trabalho buscar 

fatores que determinem a volatilidade dos preços das ações resulta da idéia de que o mercado 

acionário não é plenamente eficiente. Segundo Fama (1970 e 1991), o argumento fundamental 

da hipótese de eficiência de mercado é o de que os preços dos títulos refletem completamente 

a informação disponível. Em sua forma mais simples, a idéia da eficiência do mercado 

presume que o custo de obter informações e os custos de transação são iguais a zero. Ainda 

que tais pressupostos não invalidem o argumento, sabe-se que eles não são verdadeiros. Além 

disso, existem estudos que exploram as anomalias do mercado, mostrando a existência de 

ineficiências. No Brasil, o estudo de Bruni e Famá (1998) comprovou que variáveis como o 

endividamento das companhias e a relação entre valor contábil e valor de mercado das 

empresas podem determinar a obtenção de retornos anormais no mercado acionário. Por sua 

vez, Minardi (2001) concluiu que é possível obter ganhos significativos na negociação com 

ações levando-se em conta o comportamento passado dos ativos. 

Se existem ineficiências no mercado acionário, é possível que determinadas variáveis 

afetem a forma como evolui a volatilidade (e, conseqüentemente, os preços) das ações no 

mercado brasileiro. Fatores como taxas de juros e volume de negociação dos papéis, por 

exemplo, podem ocasionar aumento ou redução na volatilidade das ações. O volume de 

negociação de uma ação é comumente utilizado como um indicador de seu nível de liquidez. 
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O volume negociado tem efeito sobre a volatilidade dos preços de uma ação na medida em 

que indica novas informações para os investidores e pode gerar diferenças de expectativas 

entre os participantes do mercado. Em mercados desenvolvidos, a evidência usual é a favor de 

uma relação direta entre a volatilidade no preço dos ativos e o volume negociado. Quanto 

maior o volume negociado, maior a quantidade de novas informações no mercado e maior o 

potencial de divergências de opinião entre os investidores. Características próprias das 

empresas, como o grau de alavancagem (endividamento), são entendidas por alguns autores 

como variáveis explicativas da volatilidade das ações e podem, portanto, indicar algo sobre o 

desempenho futuro desses títulos. 

Este trabalho busca contribuir de diversas maneiras para o estudo da volatilidade dos 

retornos das ações no mercado brasileiro. Primeiro, fazendo uma exposição abrangente das 

diversas teorias e modelos criados no intuito de explorar os fatores determinantes do 

comportamento das ações e da volatilidade dos retornos desses papéis. Segundo, utilizando 

uma amostra ampla de ações com níveis aceitáveis de liquidez e negociadas no mercado 

brasileiro, totalizando 35 ações. Terceiro, agregando aos modelos econométricos desde 

variáveis relacionadas especificamente com cada companhia (retornos da ação, grau de 

alavancagem financeira, capitalização de mercado e volume negociado de ações) até variáveis 

macroeconômicas (taxa de juros, variação no PIB, retornos do Dow Jones e alteração na 

política cambial brasileira). Quarto, incluindo nos testes algumas características próprias do 

mercado acionário brasileiro e a possível influência dessas especificidades sobre a 

volatilidade dos retornos das ações. 

Assim, o presente estudo justifica-se na medida em que busca, ao explorar a dinâmica 

do mercado acionário brasileiro, ampliar o conhecimento sobre o comportamento das ações 

negociadas nesse mercado. Além disso, o trabalho gera argumentos que elucidam os aspectos 

subjacentes à volatilidade das ações no mercado brasileiro, possibilitando a comparação com 

os resultados encontrados em estudos feitos com mercados desenvolvidos. 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1. OBJETIVO GERAL 
 

O objetivo geral deste trabalho é identificar, dentre um conjunto de variáveis 

microeconômicas e conjunturais, os determinantes do comportamento da volatilidade dos 

retornos das principais ações negociadas na Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa). 

 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Os objetivos específicos deste estudo são: 

– Estudar a relação entre a volatilidade dos retornos e o comportamento do preço das 

ações mais líquidas da Bovespa. 

– Avaliar o impacto de variáveis como volatilidade passada, alavancagem financeira, 

taxa de juros, taxa de retorno e giro das ações sobre a volatilidade dos retornos apresentada 

por esses papéis. 

 – Analisar a contribuição das variáveis macroeconômicas para o comportamento da 

volatilidade dos retornos das ações. 

 – Avaliar até que ponto as especificidades do mercado acionário brasileiro influenciam 

a volatilidade dos retornos dos ativos. 
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4. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
 

Na fundamentação teórica apresentada abaixo buscou-se seguir uma lógica bem 

definida. Assim, são apresentadas inicialmente três abordagens que tentam elucidar as causas 

do comportamento da volatilidade dos retornos das ações. Pela ordem, aparecem a teoria da 

alavancagem, a teoria da retroalimentação da volatilidade e o modelo das diferenças de 

opinião entre os agentes econômicos. Na seqüência, são apresentados outros modelos 

concentrados especificamente na dinâmica entre variação no preço dos ativos e volume 

negociado (modelos preço–volume) com a utilização de séries de tempo. Em seguida, são 

analisados trabalhos que tentam explicar o comportamento das ações com base na influência 

de variáveis macroeconômicas. Por fim, são discutidas as especificidades do mercado 

acionário brasileiro e o impacto que estas podem gerar sobre a volatilidade dos retornos dos 

papéis. 

As abordagens teóricas expostas a seguir fornecem uma visão abrangente dos diversos 

aspectos presentes nos estudos envolvendo o comportamento da volatilidade dos ativos no 

mercado acionário. No presente estudo, a exploração de tais abordagens visa contribuir para o 

entendimento do mercado acionário na Brasil. 

 

4.1. EFEITOS DA ALAVANCAGEM SOBRE A VOLATILIDADE DO RETORNO DAS AÇÕES 
 

Segundo a teoria da alavancagem, um dos fatores que podem afetar a volatilidade do 

preço de uma ação específica é o grau de alavancagem financeira da empresa. As idéias 

seminais sobre essa teoria estão presentes nos artigos de Black (1976) e Christie (1982). Em 

um artigo influente sobre a relação entre o preço das ações e a volatilidade dos seus retornos, 

Christie (1982) comenta que a relação entre a variância dos retornos e o preço de uma ação 

tende a ser negativa. O “efeito alavancagem” de que trata a teoria sustenta que a queda no 

preço de uma ação (retorno negativo) aumenta a alavancagem financeira da empresa na 

medida em que altera a proporção de capital de terceiros em relação ao capital próprio. Com 

um grau de alavancagem maior, a ação torna-se mais arriscada, o que determina um 

incremento na volatilidade de seus retornos subseqüentes. Segundo o autor, a chegada de 

informações no mercado é responsável por parte das flutuações observadas na variância dos 

retornos dos ativos. A Figura 1 apresenta um esquema com a lógica básica da teoria da 

alavancagem. 
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Figura 1: Estrutura lógica da teoria da alavancagem 
 

 

 

 

 

Em seu artigo, Christie (1982) testou três hipóteses referentes à volatilidade dos 

retornos das ações. A primeira foi a de que a volatilidade dos retornos de uma ação seria 

função crescente do grau de alavancagem financeira. A segunda foi a de que a relação entre a 

volatilidade dos retornos da ação e a alavancagem financeira da empresa seria suficiente para 

induzir uma elasticidade negativa entre essa volatilidade e o valor da ação. A terceira hipótese 

teve relação com o impacto das taxas de juros sobre a volatilidade dos retornos das ações. Em 

princípio, um aumento na taxa de juros tenderia a incrementar o nível de alavancagem 

financeira de uma empresa, tendo como conseqüência maior volatilidade nos retornos da 

ação. Nesse caso, a taxa de juros apresentaria uma associação positiva com a volatilidade dos 

retornos das ações, por meio do aumento da alavancagem financeira das empresas. 

É preciso explorar melhor a relação entre a volatilidade dos retornos de uma ação e o 

nível de alavancagem financeira proposta por Christie (1982). Para tanto, deve-se considerar 

uma companhia cuja estrutura de capital é formada por ações (capital próprio) e dívidas 

(capital de terceiros). Seja D o valor do capital de terceiros e S o valor de mercado do capital 

próprio da empresa. Se V é o valor de mercado total da companhia, então tem-se que V = D + 

S. O modelo de Christie (1982) supõe ainda que o capital de terceiros é livre de risco (essa é 

uma suposição razoável levando-se em consideração as empresas incluídas no presente 

estudo). Assim, toda a variação no valor da companhia é oriunda da variação em seu capital 

próprio. Portanto, pode-se trabalhar com a idéia de que ∆V = ∆S, em que ∆V é a variação no 

valor de mercado da companhia e ∆S é a variação da capitalização de mercado da empresa. 

Por capitalização de mercado entenda-se o valor de mercado do capital próprio da empresa. 

Como conseqüência, a variação (o retorno) percentual do valor do capital próprio da empresa 
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A equação acima mostra que o retorno percentual de uma ação depende do grau de 

alavancagem financeira (D/S) da companhia. É de esperar, portanto, que a volatilidade dos 

retornos das ações esteja relacionada com o grau de alavancagem das empresas. A partir da 

equação 1, a variância de (∆S/S) é: 
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Então, a variância de (∆S/S) pode ser escrita simplesmente como: 
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Aplicando-se a raiz quadrada em ambos os lados, tem-se que a equação acima pode ser 

reescrita da seguinte forma: 

 

)1(, tVtS LR+=σσ                       ( 2 ) 

 

em que σS representa o desvio-padrão (volatilidade) dos retornos do capital próprio, σV 

representa a volatilidade dos retornos da companhia e LR = D/S, sendo LR o grau de 

alavancagem financeira da ação. Tem-se ainda que t representa um determinado período de 

tempo. Na equação 2, σV não apresenta o subscrito t porque presume-se que a volatilidade da 

companhia seja constante. Portanto, a volatilidade dos retornos de uma ação (σS) é uma 

função crescente positiva da alavancagem financeira da empresa, e a elasticidade (θS) da 

volatilidade dos retornos com relação ao preço da ação é dada por: 
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Entretanto, sabe-se que: 
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Portanto, 
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 É simples justificar o intervalo de valores que θS pode assumir. Se o grau de 

alavancagem financeira de uma empresa (LR) convergir para valores bastante elevados, o 

resultado da equação 4 tende para -1. Caso o grau de alavancagem financeira assuma valores 

próximos de zero, o quociente da equação 4 resultará próximo de zero. No que tange os testes 

empíricos, estimativas da elasticidade θS, que relaciona a volatilidade dos retornos e o preço 

da ação, podem ser inicialmente obtidas a partir da equação 3 escrita da seguinte forma: 
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Multiplicando-se ambos os lados da equação 5 por (∂S/S), acrescentando-se o intercepto e o 

termo de erro e trabalhando-se com a forma funcional log-log, tem-se que θS pode ser 

estimada por: 
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 Para se ter certeza de que a especificação que aparece na equação 6 realmente faz que 

θS represente uma elasticidade, basta derivar ambos os lados da equação. Como forma de 

facilitar a demonstração, sejam Φ = (σS,t/σS,t-1) e Γ = (St/St-1). Para tornar ainda mais simples a 

notação, elimina-se o índice t do termo de erro. Derivando ambos os lados da equação 6 em 

relação à Γ, tem-se que: 
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Pela regra da cadeia, a derivada do lado esquerdo da equação 7 é: 
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e a derivada do lado direito de 7 fica: 
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Portanto, a igualdade da equação 7 pode ser reescrita como: 
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Ao se isolar o coeficiente θS, tem-se que 
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Finalmente, substituindo-se Φ e Γ na equação 8 pelas expressões originais, tem-se que 

θS representa a elasticidade da variação na volatilidade dos retornos da ação em relação à 

variação no preço da ação. Portanto, a forma funcional log-log apresentada na equação 6 faz 

que o coeficiente da regressão represente, de fato, uma elasticidade. 

Enquanto a regressão apresentada na equação 6 pode ser utilizada para obter as 

elasticidades θS das ações, ela não ajuda a descobrir se existe uma relação entre a volatilidade 

dos retornos de uma ação e o grau de alavancagem financeira da companhia. Para tanto, é 

necessário trabalhar com especificações econométricas que incluam outras variáveis 

independentes. Christie (1982) trabalhou com modelos envolvendo, além do grau de 

alavancagem das empresas, a variável taxa de juros. Se a teoria da alavancagem está correta, 

espera-se que a volatilidade dos retornos de uma ação seja uma função crescente do grau de 

alavancagem financeira. 

Os resultados do estudo de Christie (1982) apontaram uma relação negativa entre o 

preço e a volatilidade dos retornos de uma ação, relação essa atribuída à alavancagem 

financeira da empresa. Especificamente, o estudo demonstra que a volatilidade dos retornos 

das ações é uma função crescente da alavancagem financeira, e que tal fato causa uma relação 

negativa entre a elasticidade da volatilidade dos retornos de uma ação e seu preço. Com 

relação à taxa de juros, o autor encontrou uma relação positiva entre esta e a volatilidade dos 

retornos de uma ação. Esse resultado é coerente com o fato de que o valor de uma empresa 

decresce com o aumento da taxa de juros. Com a redução do valor da empresa, aumenta a 

participação das dívidas em relação ao capital próprio, gerando um incremento no grau de 

alavancagem financeira. Maior alavancagem financeira, por sua vez, determina maior 

volatilidade dos retornos de uma ação. 

  

4.2. VOLATILIDADE DOS RETORNOS E PRÊMIO PELO RISCO 
 

Além da influência da alavancagem sobre a volatilidade dos retornos de uma 

determinada ação, existem argumentos na literatura que sustentam que os retornos das ações 
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exibem volatilidade assimétrica, ou seja, a tendência da volatilidade de aumentar em 

momentos de retornos negativos. Uma explicação para isso seria a teoria da retroalimentação 

da volatilidade (volatility feedback), encontrada nos trabalhos de Pindyck (1984), French, 

Schwert e Stambaugh (1987), Campbell e Hentschel (1992) e Bekaert e Wu (2000). 

Pindyck (1984) argumenta que existe uma forte relação entre os retornos das ações e a 

volatilidade desses retornos. O autor atribui o declínio no preço das ações ao incremento no 

prêmio pelo risco oriundo de maior volatilidade. French, Schwert e Stambaugh (1987) 

encontraram evidências de uma relação positiva entre o prêmio pelo risco das ações e o nível 

de volatilidade. A conclusão dos autores é que a relação entre retorno e volatilidade das ações 

não pode ser atribuída apenas aos efeitos da alavancagem discutidos em Black (1976) e 

Christie (1982). Conclusão similar é encontrada no trabalho de Bekaert e Wu (2000). 

Conforme Campbell e Hentschel (1992), possíveis alterações na volatilidade dos 

retornos das ações geram efeitos fundamentais no retorno exigido pelos investidores e, 

portanto, nos níveis de preços e na volatilidade dos retornos das ações. Enquanto a teoria da 

alavancagem sustenta que variações no preço de uma ação (oriundas de maior alavancagem 

financeira) são a causa para as oscilações na volatilidade dos retornos do papel, a teoria da 

retroalimentação da volatilidade utiliza outro argumento: o de que é a variação na volatilidade 

dos retornos que causa as mudanças nos preços das ações. Assim, um incremento esperado da 

volatilidade dos retornos de uma ação aumenta o retorno exigido pelos acionistas (incremento 

do prêmio pelo risco), levando a queda no preço do ativo e ao aumento da volatilidade dos 

retornos futuros do papel. Conforme a teoria, o comportamento da volatilidade está 

relacionado com as novas informações que chegam ao mercado. A Figura 2 mostra a estrutura 

lógica em que se baseia a teoria da retroalimentação da volatilidade. 

 
Figura 2: Estrutura lógica da teoria da retroalimentação da volatilidade 
 

 

 

 

 

 

Conforme pode ser observado na Figura 2, a teoria da retroalimentação da volatilidade 

trabalha ainda com a idéia de que a volatilidade dos retornos das ações é persistente e que a 
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pagamento de dividendos por parte de uma determinada companhia, essas notícias tendem a 

ser seguidas por outras informações a respeito da empresa, aumentando o volume de novas 

informações sobre a companhia. Um incremento no volume de informações tende a aumentar 

a volatilidade dos retornos da ação, o que determina um incremento na taxa de retorno exigida 

pelos acionistas e reduz o preço da ação, reduzindo assim o impacto positivo da notícia sobre 

os dividendos. Outro cenário possível seria aquele contendo notícias ruins sobre o pagamento 

de dividendos. Nesse caso, o surgimento de novas informações igualmente aumentaria a 

volatilidade dos retornos da ação e reduziria seu preço. Entretanto, no cenário de notícias 

ruins o aumento da volatilidade dos retornos amplificaria o impacto negativo das informações, 

gerando retornos ainda mais negativos para a ação. 

Em resumo, caso as notícias sejam positivas, o efeito das boas notícias é parcialmente 

compensado por um incremento na volatilidade dos retornos e no prêmio de risco das ações. 

Assim, um incremento no preço dos papéis é inibido pelo risco crescente de que um 

movimento de alta seja seguido pela queda dos preços. Por outro lado, quando surge um 

grande número de informações negativas, o efeito das notícias é acompanhado do incremento 

na volatilidade dos retornos da ação, aumentando ainda mais o efeito negativo das 

informações. Campbell e Hentschel (1992) sustentam que o resultado desse processo de 

volatilidade persistente gera uma distribuição de retornos com assimetria negativa. Indo além, 

é possível identificar a existência de uma “volatilidade assimétrica” dos retornos, com 

tendência de incremento da volatilidade a partir dos retornos negativos de uma ação. Os 

autores dizem que essa assimetria negativa causada pela distribuição dos retornos das ações 

produz o efeito “nenhuma notícia é boa notícia” (no news is good news). 

French, Schwert e Stambaugh (1987) e Brown, Harlow e Tinic (1988) já haviam 

explorado a idéia da assimetria negativa dos retornos. Os primeiros regrediram o retorno das 

ações em relação às alterações da volatilidade e encontraram um coeficiente negativo, que foi 

atribuído à retroalimentação da volatilidade. Por sua vez, Brown, Harlow e Tinic (1988) 

descobriram que a reação dos preços das ações a notícias desfavoráveis tende a ser maior do 

que a reação dos preços a eventos favoráveis. Os resultados desse estudo também foram 

atribuídos à teoria da retroalimentação da volatilidade. Os testes realizados por Haugen, 

Talmor e Torous (1991) apresentaram resultados similares. 

A assimetria negativa dos retornos das ações encontrada por Campbell e Hentschel 

(1992) foi obtida tendo como base o retorno ponderado de um índice de ações. Já no trabalho 

de Duffee (1995) prevaleceu como resultado uma assimetria positiva no caso de ações 

observadas individualmente. Segundo o autor, uma das possibilidades para a diferença entre 
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as distribuições de retornos para ações individuais e para índices agregados tem relação com o 

comportamento de um fator comum a todas as ações. Esse fator comum pode apresentar uma 

distribuição com assimetria negativa, sendo que esse comportamento definiria o resultado 

para os retornos agregados das ações no índice. No caso das ações individuais, contudo, 

retornos idiossincráticos podem apresentar uma distribuição com assimetria positiva. Duffee 

(1995) chega a essa conclusão após observar que os retornos individuais das ações que 

fizeram parte de sua amostra apresentavam distribuições assimétricas positivas. 

Assim como Campbell e Hentschel (1992), outros trabalhos identificaram a assimetria 

negativa dos retornos das ações ao utilizar dados agregados do mercado. Dean e Faff (2004), 

em trabalho realizado com o mercado acionário da Austrália, encontraram resultados 

coerentes com a distribuição assimétrica dos retornos. Os autores utilizaram dados de retornos 

diários das ações e chegaram a resultados que sustentam o argumento da assimetria negativa 

encontrado na teoria da retroalimentação da volatilidade. Jones, Walker e Wilson (2004) 

testaram o caráter assimétrico da volatilidade dos retornos das ações utilizando uma medida 

que capturou a incidência de variações extremas na volatilidade.  

 

4.3. MODELOS DE EQUILÍBRIO COM DIFERENÇAS DE OPINIÃO 
 

A intuição por trás dos modelos de equilíbrio com divergências de opinião vem do 

artigo de Miller (1977). Nesse artigo, o autor argumenta que os preços dos ativos refletirão 

uma avaliação mais otimista se os investidores pessimistas mantiverem-se temporariamente 

fora do mercado. No modelo de Miller (1977), os investidores otimistas mantêm as suas ações 

porque imaginam que estas vão se valorizar. Contudo, tais investidores sofrem perdas, uma 

vez que a melhor estimativa para o preço de uma ação é a opinião média do mercado 

(incluindo os investidores pessimistas). O resultado é que quanto maior a divergência sobre o 

“valor justo” de uma ação, maior será a diferença entre o preço de mercado da ação e o seu 

valor de equilíbrio, sendo menor o retorno futuro do papel. No modelo de Miller (1977) tende 

a ocorrer um viés de alta no preço das ações, conseqüência da ausência temporária de 

investidores pessimistas no mercado. 

Diferentemente do viés de alta no preço das ações previsto por Miller (1977), no 

modelo de Hong e Stein (2003) tal viés é eliminado. A razão disso é a existência de 

arbitradores perfeitamente racionais no mercado. Esses arbitradores atuariam para eliminar a 

precificação fora do equilíbrio. O modelo de equilíbrio de Hong e Stein (2003) foi 

desenvolvido para explicar oscilações bruscas nos preços das ações e o eventual contágio de 



 27

uma ação a partir do movimento ocorrido em outro papel. Um dos pressupostos do modelo é o 

de que a assimetria negativa dos retornos das ações é mais pronunciada após períodos com 

grande volume de negociação. Nesse caso, o volume negociado representa a intensidade de 

desacordo entre os investidores. Mais especificamente, os autores buscam explicar o porquê 

das quedas abruptas nos preços das ações, levando em conta a assimetria de informações entre 

os investidores. Conforme Ofek e Richardson (2003), existe hoje uma literatura crescente que 

busca associar as expectativas heterogêneas dos investidores com o movimento dos preços 

das ações. A Figura 3 mostra a estrutura lógica das principais idéias dos modelos de equilíbrio 

com diferenças de opinião. 

 
Figura 3: Estrutura lógica dos modelos de equilíbrio com diferenças de opinião 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hong e Stein (2003) começam com o pressuposto de que existem dois investidores, A 

e B. Ambos os investidores têm sinais (perspectivas) particulares a respeito da variação de 

uma ação em determinado intervalo de tempo. Ainda que os sinais para os dois investidores 

contenham informações úteis, o investidor A presta atenção apenas no seu sinal, ignorando 

eventuais revelações feitas ao mercado pelo investidor B. Essa confiança exacerbada 

(overconfidence) do investidor A no próprio sinal leva, fatalmente, às divergências de opinião 

sobre o comportamento da ação. Por sua vez, a diferença de opiniões leva à assimetria 

negativa nos retornos produzidos pela ação. Assimetria negativa significa que a distribuição 

dos retornos da ação tende a apresentar uma probabilidade maior de retornos negativos do que 

de retornos positivos.  

 Além dos investidores A e B, o modelo inclui também um grupo de arbitradores 

racionais e neutros ao risco. Os arbitradores reconhecem que a melhor estimativa para o valor 
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correto da ação é a média dos sinais de A e B. Com relação aos momentos de negociação, o 

modelo trabalha com dois instantes. Os retornos assimétricos para a ação são gerados com 

base em uma lógica simples. No instante 1, o investidor B recebe um sinal pessimista, de 

forma que sua avaliação para a ação resulta bem inferior à avaliação feita pelo investidor A. 

Uma vez que o modelo pressupõe que existam restrições às operações de venda por parte dos 

investidores (short-sales constraints), B permanecerá fora do mercado e os negócios serão 

realizados entre o investidor A e os arbitradores. Os arbitradores são suficientemente racionais 

para imaginar que o sinal de B está abaixo do sinal de A, mas eles não têm condições de saber 

quanto. Assim, o preço de mercado da ação no instante 1 reflete as informações de A, mas não 

consegue incorporar completamente as informações de B. 

 Passado o instante 1, no instante 2 o investidor A recebe um sinal positivo. Nesse caso, 

A continua sendo o mais otimista dos dois investidores, incorporando o novo sinal ao preço da 

ação. O sinal que o investidor B recebeu no instante 1, por sua vez, continua sendo 

desconhecido pelo mercado. Se, ao invés de receber um sinal positivo no instante 2 o 

investidor A receber um sinal negativo, então a informação recebida por B no instante 1 pode 

vir à tona. Isso ocorre porque o investidor A interrompe a aquisição de ações. O investidor B, 

por sua vez, espera até que a queda no preço da ação seja compatível com o sinal recebido no 

instante 1. Em outras palavras, os arbitradores aguardam o momento em que o investidor B 

começa a adquirir as ações. Dessa forma, B estará fornecendo ao mercado a informação que 

ele tinha no instante 1. 

 Hong e Stein (2003) argumentam que, quando a diferença de opinião entre os 

investidores A e B no instante 1 for pronunciada, o sinal de B tenderá a permanecer mais 

escondido, determinando a assimetria negativa dos retornos no instante 2. Além disso, 

grandes diferenças de opinião no instante 1 geram volumes de negócios acima do normal, e 

nesse caso o investidor A compra e os arbitradores vendem os papéis. Portanto, quanto maior 

for o volume negociado no instante 1 mais negativa tende a ser a assimetria no instante 2. A 

relação direta entre o volume negociado e a assimetria negativa dos retornos das ações é um 

pressuposto dos mais relevantes no modelo dos autores. Em suma, o modelo relaciona maior 

divergência de opiniões entre os investidores com quedas mais bruscas nos preços das ações e 

maior volume de negociação, sem que necessariamente existam novas informações 

disseminadas no mercado. 

Existem diferenças importantes entre modelos como os de Hong e Stein (2003) e os 

modelos de retroalimentação da volatilidade, como o de Campbell e Hentschel (1992). 

Enquanto os primeiros relacionam o volume negociado com a intensidade da assimetria 
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negativa nos retornos das ações, nos últimos a variável referente ao volume de negócios não é 

explicitamente mencionada. Outra diferença entre os modelos é que a teoria da 

retroalimentação trabalha com uma estrutura de agente representativo do mercado, não 

levando em conta as assimetrias de informações entre os investidores. Finalmente, o modelo 

de retroalimentação da volatilidade exige a existência de um grande fluxo de notícias para que 

sejam gerados grandes movimentos nos preços. O modelo de Hong e Stein, por sua vez, não 

pressupõe tal intensidade de novas informações para que os preços variem. 

Existem outros modelos que apóiam o fato de que não são necessárias novas notícias 

para que os preços das ações se movimentem. Tais modelos podem ser encontrados nos 

artigos de Grossman (1988), Gennotte e Leland (1990), Jacklin, Kleidon e Pfleiderer (1992) e 

Romer (1993). Todos esses trabalhos têm em comum a idéia de que, num primeiro instante, 

os investidores não estão perfeitamente informados. Em decorrência disso, variáveis 

importantes de mercado não estão refletidas nos preços dos ativos. Entretanto, à medida que 

esses investidores realizam transações entre si, as informações não disseminadas vêm à tona e 

os preços podem sofrer alterações repentinas. Isso ocorre sem que seja necessário que um fato 

novo surja no mercado. 

Chen, Hong e Stein (2001) relacionaram as diferenças de opinião entre os investidores 

com a assimetria negativa presente na distribuição dos retornos de um conjunto de ações. Os 

autores investigaram os fatores determinantes da assimetria no retorno de ações, utilizando 

para tanto regressões cross-sectional. Os resultados encontrados foram coerentes com o 

modelo de Hong e Stein (2003), que prevê que assimetrias negativas são mais prováveis 

quando há grandes diferenças de opinião entre os investidores. Concordando com Hong e 

Stein (2003), os resultados do estudo de Chen, Hong e Stein (2001) mostraram maior 

assimetria negativa no caso de ações que experimentaram um aumento no volume negociado 

em relação à tendência histórica. Outra conclusão foi a de que ações com retornos positivos 

nos meses anteriores ficaram mais sujeitas à assimetria negativa. Uma justificativa para isso 

seria a existência de bolhas especulativas. 

Conforme mencionado anteriormente, o modelo de Hong e Stein (2003) pressupõe a 

existência de arbitradores perfeitamente racionais que atuam para manter os preços das ações 

em equilíbrio. Contudo, Diether, Malloy e Scherbina (2002) comentam que tais arbitradores 

podem apresentar racionalidade limitada e restrições a realizar arbitragem. Se isso ocorrer, o 

viés de alta nos preços gerado pelo modelo otimista de Miller (1977) pode se manter. Os 

autores citam como exemplo o fato de os analistas financeiros, indiscutíveis formadores de 

opinião no mercado, evitarem emitir recomendações de venda de ações. Os analistas 
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pessimistas, antes de recomendar a venda de uma ação, podem optar por desistir de 

acompanhá-la. Esse comportamento dos analistas pode reforçar, segundo Diether, Malloy e 

Scherbina (2002), a tendência de alta no preço das ações. Para um melhor entendimento das 

diferenças existentes entre as teorias, a Tabela 1 sintetiza os principais aspectos relacionados 

com cada uma das abordagens expostas até aqui. 

 

 
Tabela 1: Efeito das variáveis explicativas sobre a volatilidade dos retornos das ações segundo as teorias 
da alavancagem, retroalimentação da volatilidade e diferenças de opinião 

 
  Alavancagem Volume Preço Taxa de Volatilidade
  financeira (giro de negócios) da ação  juros  passada 

Teoria da efeito  efeito efeito   
alavancagem positivo sem efeito negativo positivo sem efeito 

financeira       
        

Teoria da  efeito positivo efeito  efeito 
retroalimentação sem efeito sem divergência negativo sem efeito positivo 

da volatilidade  de opinião     
        

Modelo de equilíbrio  efeito positivo efeito  efeito 
com diferenças sem efeito com divergência negativo sem efeito positivo 

de opinião   de opinião       
 
As linhas da tabela acima resumem as principais características das abordagens que buscam explicar o 
comportamento da volatilidade dos retornos no mercado acionário. Para cada variável explicativa presente nas 
colunas da tabela informa-se o efeito que ela exerce sobre a volatilidade dos retornos. Quando a variável 
explicativa não é explorada pela teoria, a tabela informa que ela resulta sem efeito. 

 

 

4.4. A RELAÇÃO ENTRE A VARIAÇÃO NOS PREÇOS E O VOLUME NEGOCIADO 
 

Conforme foi exposto anteriormente, tanto a abordagem de retroalimentação da 

volatilidade como o modelo de equilíbrio com diferenças de opinião levam explicitamente em 

conta o volume de negociação para justificar o comportamento dos preços das ações. O 

volume negociado de uma ação é um indicador amplamente utilizado para indicar a 

quantidade de novas informações que chegam ao mercado. Na teoria da retroalimentação da 

volatilidade, um incremento na quantidade de informações tende a aumentar a volatilidade 

dos retornos da ação, reduzindo o preço do ativo. Já no modelo de divergências de opinião, o 

desacordo entre os investidores com relação ao preço dos ativos é refletido no volume 

negociado dos papéis. Quanto maior o volume de negociação, maior o desacordo. 
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Conseqüentemente, ações com maior volume negociado tendem a apresentar maior 

volatilidade em seus retornos. 

Entretanto, existem outros modelos concentrados na dinâmica entre variação no preço 

dos ativos e volume negociado (modelos preço–volume). Tais modelos utilizam dados diários 

ou intradiários de retorno e volume negociado e têm trabalhado com especificações baseadas 

no modelo GARCH (Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity) 

desenvolvido por Bollerslev (1986). Implícita nesses modelos está a idéia de que existe uma 

relação direta entre o volume negociado e a volatilidade do preço das ações. Tauchen e Pitts 

(1983) e Karpoff (1987) apresentaram levantamentos interessantes sobre diversos artigos 

envolvendo os modelos preço–volume. A partir do trabalho de Lamoureux e Lastrapes 

(1990), variáveis representativas do volume negociado têm sido incluídas nas especificações 

GARCH, gerando o GARCH estendido com volume. Conforme Gallant, Rossi e Tauchen 

(1992), um problema dos modelos baseados nas relações preço–volume é que eles tendem a 

ser mais estatísticos do que econômicos. Em outras palavras, tais modelos são excessivamente 

baseados nos dados amostrais e carecem de bases econômicas mais sólidas no que tange o 

comportamento dos mercados. 

Os modelos de preço–volume adotam como base os trabalhos de Clark (1973), Epps e 

Epps (1976) e Tauchen e Pitts (1983). De acordo com o modelo de Clark (1973), a oscilação 

diária dos preços dos ativos resulta da soma de um número aleatório de oscilações intradiárias 

desses preços, oriundas de um fluxo de novas informações ou de eventos ocorridos no 

mercado. Dessa forma, a variância das oscilações diárias dos preços é proporcional ao número 

de transações diárias ocorridas no mercado. Clark (1973) argumenta que, se o volume 

negociado está positivamente relacionado com o número de transações ao longo de um dia, 

então existe também uma relação positiva entre o volume negociado e a variação no preço dos 

ativos. 

 O modelo de Epps e Epps (1976) examina aspectos relacionados com as negociações 

intradiárias no mercado. Para os autores, a alteração no preço de mercado de um ativo após 

cada transação é igual à média das variações ocorridas nos preços de equilíbrio imaginados 

pelos investidores. Por preço de equilíbrio (a denominação original utilizada pelos autores é 

reservation price) entenda-se o maior preço que o comprador está disposto a pagar por um 

título ou o menor preço que o vendedor exige para se desfazer de um ativo. Importante na 

abordagem de Epps e Epps (1976) é o fato de os autores incluírem no modelo as diferenças de 

opinião entre os investidores. Assim, presume-se que exista uma relação positiva entre o grau 

de divergência dos investidores com relação ao preço de equilíbrio e o valor absoluto das 
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alterações no preço de mercado de um determinado ativo. Uma vez que o volume de 

transações está positivamente relacionado com as divergências entre os participantes do 

mercado, a oscilação no preço dos ativos está diretamente relacionada com o volume 

negociado. A Figura 4 mostra a estrutura lógica dos modelos de preço–volume. 

 
Figura 4: Estrutura lógica dos modelos de preço–volume 
 

 

 

 

 

 

 

Luu e Martens (2003) testaram as idéias acima em contratos futuros do índice S&P 

500. Os resultados encontrados reforçam a idéia de que tanto as oscilações diárias nos preços 

como o volume negociado dos ativos são determinados pelo fluxo de informações geradas no 

mercado. A ocorrência de notícias positivas resulta um aumento no preço, enquanto notícias 

negativas resultam redução no valor dos ativos. A chegada de novas informações, sejam elas 

boas ou ruins, é acompanhada de um incremento no volume negociado, até que o mercado 

volte ao equilíbrio. Os resultados apóiam a idéia de que volatilidade e volume estão 

positivamente correlacionados. 

Outra linha de raciocínio para modelos de preço–volume é exposta por autores como 

Copeland (1976), Jennings, Starks e Fellingham (1981) e Smirlock e Starks (1985). Esses 

autores afirmam que os participantes do mercado recebem novas informações de forma 

seqüencial e aleatória. Em uma posição inicial de equilíbrio do mercado, todos os operadores 

têm o mesmo conjunto de informações. A partir daí, novas informações chegam ao mercado e 

os participantes revisam suas expectativas. Contudo, essas novas informações não são 

recebidas simultaneamente por todos os agentes presentes no mercado. O equilíbrio final nos 

preços dos ativos ocorre apenas quando todos os investidores reagirem às notícias. A reação 

seqüencial dos agentes às informações sugere que o volume negociado no período anterior é 

capaz de ajudar a prever a volatilidade no presente. Esses argumentos têm relação com os de 

Grossman (1988), Gennotte e Leland (1990), Jacklin, Kleidon e Pfleiderer (1992) e Romer 

(1993) de que não são necessárias novas notícias para que os preços das ações se 

movimentem, conforme foi exposto no tópico anterior. 
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É importante destacar a diferença entre os trabalhos de Clark (1973) e Epps e Epps 

(1976) e aqueles como o de Copeland (1976). Os primeiros presumem, ao contrário do último, 

que todos os participantes do mercado recebem simultaneamente as novas informações. 

Assim, a mudança para um novo equilíbrio é imediata e não ocorre equilíbrio parcial 

intermediário. Portanto, não há conteúdo informacional no volume passado que possa ser 

usado para prever volatilidade, uma vez que essas variáveis oscilam concomitantemente com 

a chegada de novas informações. Em trabalho recente, Darrat, Rahman e Zhong (2003) 

examinaram a relação entre volume e retorno para todas as ações participantes do índice Dow 

Jones Industrial Average. Os autores descobriram que a maioria das ações não mostrou 

correlação contemporânea entre volume e volatilidade. O estudo concorda com a hipótese da 

chegada de informações seqüenciais. 

Embora os modelos de preço–volume estejam apoiados na idéia de uma relação direta 

entre variação nos preços e volume negociado, existem autores que questionam essa visão. 

Campbell, Grossman e Wang (1993) argumentam que grandes movimentos nos preços não 

estão necessariamente associados com grande volume de negociação. Supondo que alguém 

observe uma queda no preço das ações, isso pode acontecer devido a informações públicas 

que fizeram que os investidores reduzissem suas expectativas com relação a esses preços. 

Nesse caso, todos os investidores apresentam a mesma expectativa e não há razão para esperar 

um grande volume de negócios. 

Para Marsh e Wagner (2003), os dados de volume negociado utilizados 

tradicionalmente podem ser um mau indicador do processo de fluxo de informações. Os 

autores propuseram uma variável denominada “volume–surpresa” como substituta do volume 

absoluto em contextos de fluxos de informações privilegiadas. A variável volume–surpresa 

foi definida como o volume não previsto acima da média. Os resultados mostraram que o 

volume–surpresa é superior ao explicar a variância condicional e revela um prêmio pelo risco 

de mercado positivo. Outro argumento é o de Gennotte e Leland (1990). Os autores defendem 

a idéia de que a diferença de informações entre os investidores pode fazer que os mercados 

financeiros tornem-se ilíquidos. Como conseqüência da redução da liquidez, um pequeno 

volume de negócios pode disparar um grande movimento dos preços. Essa situação ocorreria 

com maior facilidade em mercados pequenos e não maduros, como os emergentes, em que a 

ausência de liquidez representa uma importante restrição aos negócios. 

Além do pressuposto da relação positiva entre o preço dos ativos e o volume 

negociado destes, os modelos de preço–volume partem da premissa de simetria na 

volatilidade dos preços. Em outras palavras, a volatilidade tende a aumentar com o volume, 
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independentemente de a oscilação nos preços ser positiva ou negativa. Com relação a esse 

ponto, Marsh e Wagner (2003) examinaram uma possível assimetria na relação preço–volume 

para cenário de altas e quedas abruptas no mercado. Os autores encontraram uma relação 

preço–volume menos expressiva para grandes quedas de preços do que para fortes subidas das 

cotações, implicando a existência de assimetria. Em seu estudo com seis mercados 

emergentes, Qi (2001) avaliou a relação preço–volume em contextos de crise financeira. O 

autor incluiu na pesquisa os mercados da Argentina, do Chile, da Malásia, do México, de 

Cingapura e da Tailândia. Os resultados revelaram uma redução no volume de negócios 

durante movimentos extremos de preços. 

Com relação a trabalhos sobre volatilidade desenvolvidos no mercado acionário do 

Brasil, destaca-se o de Tabak e Guerra (2002). Fazendo uso de modelos GARCH, os autores 

trabalharam com 25 ações no período entre 1994 e 2002. Os resultados do estudo mostraram 

uma relação negativa entre a volatilidade dos retornos e o retorno das ações, confirmando os 

argumentos teóricos. Os autores encontraram ainda evidências de que exista uma relação 

significante entre o retornos das ações e a volatilidade corrente desses retornos. Entretanto, a 

relação entre o retorno das ações e a volatilidade futura dos retornos foi fraca. Os autores 

incluíram em seus modelos variáveis relacionadas com o tamanho das empresas e o nível de 

alavancagem destas. Os resultados das variáveis tamanho e alavancagem não foram 

significantes para a amostra como um todo. 

 

4.5. VARIÁVEIS MACROECONÔMICAS E A VOLATILIDADE DOS RETORNOS DAS AÇÕES 
 

As teorias abordadas até aqui levam em conta variáveis que se relacionam 

especificamente com cada companhia. Exceção feita à inclusão da taxa de juros, presente nos 

argumentos da teoria da alavancagem, todas as variáveis mencionadas anteriormente refletem 

as características particulares de cada ação. É o caso de variáveis como alavancagem, retorno 

da ação no período, capitalização de mercado da companhia e giro dos negócios com a ação. 

Contudo – como diversos estudos empíricos têm mostrado – variáveis macroeconômicas 

também são importantes para explicar o comportamento dos preços das ações. O impacto de 

variáveis macroeconômicas na precificação de ativos não é surpresa. A razão para isso, 

conforme Flannery e Protopapadakis (2002), é que as mudanças macroeconômicas exercem 

influência tanto nos fluxos de caixa esperados das companhias como nas taxas de desconto 

ajustadas ao risco impostas pelos investidores. Ross (1976), ao desenvolver sua Teoria da 
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Precificação por Arbitragem (APT – Arbitrage Princing Theory), trabalhou com um modelo 

de precificação com múltiplos fatores fazendo uso de variáveis macroeconômicas. 

A literatura tem documentado que o retorno agregado das ações está negativamente 

associado com a inflação. Exemplos disso podem ser encontrados nos trabalhos de Fama 

(1981) e Fama e Gibbons (1982). Ambos os estudos argumentaram que um aumento 

(redução) do nível de atividade real da economia coincide com a redução (aumento) da 

inflação. Uma vez que os participantes do mercado antecipam as variações na atividade real, 

os preços das ações terminam por apresentar uma relação inversa com a inflação. Geske e 

Roll (1983) sustentaram que uma redução na atividade real leva a um incremento no déficit 

fiscal. Quando o Banco Central financia parte do déficit fiscal com o aumento da oferta de 

dinheiro, ele dispara um processo inflacionário. Os retornos das ações refletem as mudanças 

nessas variáveis macroeconômicas, originando uma relação inversa entre retorno das ações e 

inflação. Outros estudos, como os de Chen, Roll e Ross (1986) e Chen (1991) concluíram que 

variáveis como mudanças no prêmio de risco dos títulos, produção industrial e inflação são 

determinantes importantes dos retornos futuros das ações. 

Evidências sugerem que a volatilidade dos retornos do mercado acionário está 

negativamente relacionada com o crescimento macroeconômico [Schwert (1989); Hamilton e 

Lin (1996); Campbell, Lettau, Malkiel e Xu (2001)]. Tanto Schwert (1989) como Hamilton e 

Lin (1996) chegaram à conclusão de que as recessões econômicas representam o principal 

fator determinante da volatilidade dos retornos das ações. Utilizando modelos GARCH, 

Hamilton e Lin (1996) concluíram que as recessões respondem por 60% da volatilidade no 

mercado acionário. Veronesi (1999) demonstrou que as previsões dos economistas sobre a 

produção futura são mais dispersas, isto é, apresentam maior desvio-padrão, quando a 

economia está contraída. Da mesma forma, o estudo de Campbell, Lettau, Malkiel e Xu 

(2001) comprovou que a volatilidade das ações tende a ser maior em momentos de recessão. 

Em seus modelos lineares, os autores encontraram uma associação negativa entre a 

volatilidade do mercado acionário e o PIB dos Estados Unidos. Bittlingmayer (1998) concluiu 

que a volatilidade dos retornos está relacionada com a incerteza política, que afeta também o 

nível de produção futura de um país. Um cenário econômico instável tende a aumentar a 

incerteza e reduzir o nível de investimento. Com menor investimento, cai a produção do país e 

aumenta a volatilidade dos retornos das ações, fruto do incremento da incerteza. Existe 

evidência de que os investidores tendem a apresentar maior incerteza com relação à taxa 

futura de crescimento da economia em momentos de recessão, em parte devido à maior 

volatilidade dos retornos no mercado acionário. 
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Além das variáveis macroeconômicas relacionadas especificamente com o mercado de 

ações doméstico, existe a possibilidade de que a interdependência entre os mercados de ações 

de diferentes países interfira na volatilidade dos retornos dos ativos. Forbes e Rigobon (1999) 

encontraram movimentos simultâneos expressivos entre os mercados acionários de diversos 

países, independentemente do tamanho ou da localização geográfica desses mercados. 

Connolly e Wang (2000) estudaram as relações entre os mercados acionários dos Estados 

Unidos, da Inglaterra e do Japão. Os resultados apontaram uma forte influência do mercado 

norte–americano sobre os demais. Além disso, os autores encontraram indícios coerentes com 

o argumento de que os investidores utilizam informações globais para tomar decisões 

domésticas, especialmente se o mercado doméstico apresentar grande assimetria de 

informações. Kaminsky e Schmukler (2002) afirmaram que a volatilidade dos mercados de 

ações e de dívidas de diversos países têm sofrido as conseqüências do comportamento por 

vezes imprevisível dos índices do mercado de ações norte-americano. Se o mercado de ações 

dos Estados Unidos tem o poder de influenciar os demais mercados acionários no mundo, 

então os retornos da Bolsa de Valores de Nova York também podem constituir-se em uma 

variável macroeconômica importante para explicar a volatilidade dos retornos das ações 

brasileiras. A Figura 5 estrutura os argumentos apresentados anteriormente. 

 
Figura 5: Estrutura lógica das relações entre variáveis econômicas e volatilidade dos retornos das ações 
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No Brasil, estudos recentes buscaram testar a existência de dependência entre 

diferentes mercados. Conforme argumentado por Ramos e Pinto (2004), a correlação 

internacional tende a aumentar em momentos de alta volatilidade, reduzindo os benefícios da 

diversificação. Nesses momentos, os fatores globais se sobrepõem aos fatores domésticos, 

influenciando todos os mercados. Os resultados dos autores corroboraram os encontrados por 

Longin e Solnik (2001), que concluíram que a dependência dos mercados acionários 

internacionais aumenta nas crises e diminui nas situações de euforia (boom) de mercado. Ao 

contrário de Ramos e Pinto (2004), tanto Pimenta Júnior e Famá (2002) como Panzieri Filho e 

Belitsky (2003) não encontraram níveis de dependência significantes entre mercados 

diferentes. Pimenta Júnior e Famá (2002) analisaram possíveis integrações entre oito 

mercados de capitais da América Latina e do Sudeste Asiático. Os resultados indicaram uma 

integração pouco significativa entre esses mercados. Panzieri Filho e Belitsky (2003) 

realizaram testes para medir a dependência entre os mercados acionários do Brasil, da 

Argentina e dos Estados Unidos em momentos extremos de crises e booms simultâneos. Os 

autores encontraram apenas dependências fracas entre esses mercados. 

As variáveis relacionadas com os modelos de preço–volume e as variáveis 

macroeconômicas que podem influenciar a volatilidade dos retornos das ações estão 

resumidas na Tabela 2. 

 
Tabela 2: Efeito das variáveis explicativas sobre a volatilidade dos retornos das ações segundo os modelos 
de preço–volume e a influência de variáveis macroeconômicas 

 
  Volume Redução da Instabilidade Dependência 
 (giro de negócios) atividade econômica entre os 
   econômica  mercados 

Modelos de     
preço–volume positivo sem efeito sem efeito sem efeito 

      
Influência de     

variáveis sem efeito positivo positivo positivo 
macroeconômicas      

 
As linhas da tabela acima resumem as principais características das abordagens que buscam explicar o 
comportamento da volatilidade dos retornos no mercado acionário. Para cada variável explicativa presente nas 
colunas da tabela informa-se o efeito que ela exerce sobre a volatilidade dos retornos. Quando a variável 
explicativa não é explorada pela teoria, a tabela informa que ela resulta sem efeito. 
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4.6. ESPECIFICIDADES DO MERCADO ACIONÁRIO NO BRASIL 
 

Não é possível abordar o tema volatilidade sem mencionar algumas características 

particulares do mercado de ações no Brasil, como aquelas referentes às práticas de 

governança corporativa adotadas pelas companhias. O mercado brasileiro apresenta uma 

estrutura concentrada em um número reduzido de ações. Igualmente, a propriedade das 

companhias é controlada por grupos bem definidos, muitas vezes consistindo de membros de 

uma mesma família. Tais especificidades distinguem o mercado brasileiro do mercado de 

ações dos Estados Unidos, sendo o último objeto da maioria dos estudos citados no presente 

trabalho. É possível que as diferenças estruturais entre os mercados produzam impactos 

distintos nas medidas de volatilidade dos retornos das ações. Um relatório da Unctad (2003) 

sobre as atitudes tomadas pelo Brasil no intuito de melhorar suas práticas de governança 

corporativa destacou que a propriedade concentrada das companhias é resultado de tradições 

históricas e legais. Um exemplo disso é a possibilidade de emissão de ações preferenciais no 

montante de até dois terços do capital total da companhia (possível para as companhias com 

ações negociadas antes da implantação da Nova Lei das Sociedades Anônimas). Uma vez que 

as ações preferenciais não dão aos seus detentores o direito de voto, a existência desse tipo de 

ação permite que a empresa aumente sua base de acionistas sem que os majoritários percam o 

controle da companhia. Outra característica encontrada em muitas companhias brasileiras é a 

estrutura de pirâmide, utilizada pelos acionistas majoritários para alavancar o controle. 

Normalmente, a estrutura piramidal envolve uma holding com um ou mais níveis de 

companhias subsidiárias, permitindo que se controle a empresa com 10% ou menos do capital 

total. 

No intuito de aprimorar as práticas de governança corporativa das companhias 

brasileiras, a Bovespa implantou, em dezembro de 2000, os chamados Níveis Diferenciados 

de Governança Corporativa. O objetivo da Bovespa foi proporcionar um ambiente de 

negociação que aumentasse o interesse dos investidores e levasse à valorização das 

companhias no mercado. Os Níveis Diferenciados de Governança Corporativa dividem-se em 

Nível 1 e Nível 2. As companhias dispostas a atuar de forma mais transparente em relação ao 

mercado devem assinar o Contrato de Adoção de Práticas Diferenciadas de Governança 

Corporativa. Dentre as exigências para as empresas que venham a aderir ao Nível 1 tem-se 

que elas precisam manter em circulação pelo menos 25% do capital, devem favorecer a 

dispersão do capital no caso de novas emissões de ações e precisam melhorar as informações 

divulgadas trimestralmente. As companhias que aderem ao Nível 2 precisam ir além, sendo 



 39

necessário que publiquem balanços que sigam as normas do USGAAP ou IAS, dentre outras 

exigências adicionais. 

No que tange os benefícios para aquelas empresas com práticas diferenciadas de 

governança, são apontados a redução de risco para os investidores, a redução no custo de 

capital e o aumento da liquidez das ações da companhia no mercado. Contudo, para que as 

companhias efetivamente resolvam aderir às boas práticas de governança, é necessário que os 

incentivos provenientes de uma redução no custo de capital suplantem os benefícios privados 

dos controladores ou acionistas majoritários. No relatório da Unctad (2003), a conclusão é que 

o menor custo de capital desfrutado por companhias com boas práticas de governança ainda 

não parece ser suficiente para superar os benefícios oriundos do controle – pelo menos para 

parte das empresas brasileiras. 
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5. METODOLOGIA 
 

5.1. AMOSTRA 
 

A amostra deste estudo foi constituída por ações líquidas presentes com freqüência no 

Índice da Bolsa de Valores de São Paulo (Ibovespa) entre janeiro de 1995 e setembro de 2003. 

Para efeitos deste trabalho, as ações incluídas no estudo tiveram de preencher alguns 

requisitos bastante restritivos com relação à sua liquidez. Inicialmente foi exigido que a ação 

estivesse presente em todas as carteiras do Ibovespa entre janeiro de 2001 e setembro de 

2003. A escolha de tal período foi feita de forma arbitrária. Ainda que tal exigência leve 

naturalmente a um viés de sobrevivência na seleção das ações [Sanvicente e Sanches (2002) 

exploram esse viés], optou-se por manter um caráter restritivo de liquidez na amostra. Ações 

que não apresentaram um nível de liquidez suficiente para estar presente no Ibovespa entre 

2001 e 2003 não foram consideradas suficientemente líquidas para serem incluída na amostra. 

Uma vez que os modelos de volatilidade abordados neste estudo partem da idéia de que as 

ações necessitam ser negociadas com freqüência, foi priorizado o caráter restritivo da liquidez 

em detrimento do viés de sobrevivência. Não há condições de realizar testes robustos com 

variáveis como volatilidade e volume utilizando papéis que não apresentem negociação 

freqüente. É importante enfatizar novamente que o presente estudo buscou trabalhar com 

ações consistentemente líquidas entre 1995 e 2003 e não com uma amostra geral das ações 

negociadas no mercado brasileiro. 

Outro requisito para que a ação fizesse parte da amostra foi o de que ela estivesse 

presente na carteira teórica do Ibovespa pelo menos dez vezes ao longo do período analisado. 

Ou seja, além dos requisitos expostos no parágrafo anterior, apenas as ações que participaram 

do Ibovespa em dez quadrimestres ou mais no intervalo entre janeiro de 1995 e setembro de 

2003 foram incluídas no trabalho. Novamente, a razão dessa exigência é que as ações 

incluídas teriam de apresentar níveis mínimos de liquidez que possibilitassem os testes 

quantitativos. Uma vez que o intervalo de tempo do estudo contempla um total de 27 

quadrimestres, entendeu-se como razoável exigir dez participações na carteira teórica do 

Ibovespa como sinal mínimo de liquidez da ação. Admite-se que a escolha das dez 

participações no Ibovespa foi feita de forma arbitrária, levando-se em consideração dois 

aspectos. Primeiro, a amostra deveria conter um número suficiente de ações para que os 

resultados do estudo refletissem o comportamento do mercado brasileiro. Segundo, o número 

de participações no Ibovespa deveria indicar um nível de liquidez suficiente para possibilitar 

os testes econométricos. 
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Para cada ação presente na amostra foram extraídos da base de dados Economática 

dados referentes ao preço de fechamento diário da ação, bem como as informações 

relacionadas com o volume negociado a cada dia (quantidade de títulos e volume financeiro). 

Também foram extraídos da base de dados os graus de alavancagem trimestrais das 

companhias incluídas na amostra e a capitalização de mercado de cada empresa. Na base de 

dados Economática a alavancagem financeira é calculada dividindo-se o capital de terceiros 

(soma do passivo circulante com o exigível a longo prazo) pelo ativo total da empresa. A 

capitalização de mercado de uma companhia foi calculada multiplicando-se o número de 

ações da companhia pelo preço da ação. No total, foram levadas em conta 35 empresas 

distintas. O passo seguinte foi escolher, para cada companhia da amostra, o tipo de ação 

(ordinária ou preferencial) com maior nível de liquidez. Como no Brasil a maioria das 

empresas tem suas ações preferenciais com mais volume de negociação do que as ordinárias, 

a amostra contou principalmente com ações preferenciais. Do total de 35 ações contidas na 

amostra, apenas 4 foram do tipo ordinária. A Tabela 3 mostra as ações incluídas na amostra e 

o período em que os dados de cada uma foram coletados. Pode-se notar na tabela que nem 

todas as ações contemplaram o período inteiro do estudo (1995 até 2003). Foi o caso das 

ações de empresas de telefonia, por exemplo. Não foi possível levar em consideração o 

comportamento dessas ações antes de 1998, pois no período anterior à privatização elas 

estavam agregadas ao Sistema Telebrás. 

Além de dados específicos sobre cada uma das ações da amostra, os modelos 

desenvolvidos neste estudo fizeram uso também de algumas variáveis macroeconômicas. As 

variáveis macroeconômicas incluídas no trabalho foram a taxa real de juros (portanto a 

inflação está implícita nos modelos), o Produto Interno Bruto (PIB) industrial brasileiro e a 

alteração na política cambial brasileira ocorrida em 1999, essa última representada por uma 

variável dummy. Os modelos incluíram ainda uma variável referente aos retornos do índice 

Dow Jones da Bolsa de Valores de Nova York (NYSE – New York Stock Exchange). Os 

dados referentes às variáveis macroeconômicas foram obtidos na base de dados do Ipea 

(Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada). Os retornos do Dow Jones foram obtidos na base 

de dados Economática. Os testes com a amostra foram realizados levando-se em conta a 

periodicidade trimestral. Detalhes sobre as variáveis incluídas no estudo são apresentados a 

seguir. 

 

 

 



 42

Tabela 3: Conjunto de ações incluídas na amostra 
 

Ação Período Ação Período
   1. Acesita PN 1995-2003   19. Klabin PN 1995-2003

   2. Ambev PN 1995-2003   20. Light ON 1995-2003

   3. Aracruz PNB 1995-2003   21. Petrobras PN 1995-2003

   4. Bradesco PN 1995-2003   22. Sid Nacional ON 1995-2003

   5. Brasil ON 1995-2003   23. Sid Tubarao PN 1995-2003

   6. Brasil T Part PN 1998-2003   24. Souza Cruz ON 1995-2003

   7. Brasil Telec PN 1995-2003   25. Tele Cel Sul PN 1998-2003

   8. Celesc PNB 1995-2003   26. Tele Centro Oeste PN 1998-2003

   9. Cemig PN 1995-2003   27. Tele Leste Cel PN 1998-2003

  10. Cesp PN 1995-2003   28. Tele Nord Cel PN 1998-2003

  11. Copel PNB 1997-2003   29. Telemar PN 1998-2003

  12. Eletrobras PNB 1995-2003   30. Telemig Part PN 1998-2003

  13. Eletropaulo PN 1998-2003   31. Telesp PN 1995-2003

  14. Embraer PN 1995-2003   32. Trans Paulista PN 1999-2003

  15. Embratel Part PN 1998-2003   33. Usiminas PNA 1995-2003

  16. Gerdau PN 1995-2003   34. Vale R Doce PNA 1995-2003

  17. Ipiranga Pet PN 1995-2003   35. VCP PN 1995-2003

  18. Itausa PN 1995-2003  
O período da amostra vai de janeiro de 1995 a setembro de 2003. A amostra inclui companhias consideradas 
líquidas, ou seja, aquelas que participaram pelo menos dez vezes da carteira teórica do Ibovespa no período. A 
tabela apresenta as ações que foram incluídas no estudo e o período no qual os dados referentes a elas estavam 
disponíveis. 
 

 

5.2. DESCRIÇÃO DAS VARIÁVEIS E HIPÓTESES TESTADAS 
 

 Os testes desenvolvidos neste estudo tiveram como intuito identificar as implicações 

das teorias anteriormente expostas sobre o mercado acionário brasileiro. Embora os modelos 

GARCH tenham sido utilizados em diversos trabalhos sobre volatilidade dos retornos dos 

ativos, no presente estudo optou-se por utilizar regressões lineares multivariadas. Foram dois 

os motivos para essa escolha. Primeiro, os modelos utilizados nesse estudo não envolvem 
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dados de alta freqüência. Para Moreira e Lemgruber (2002), dados de alta freqüência 

envolvem observações que ocorrem continuamente em intervalos distintos de tempo entre 

uma e outra observação. Os modelos GARCH são considerados adequados para gerar 

estimações sobre dados de alta freqüência. É comum em modelos de alta freqüência que os 

dados sejam coletados em séries intradiárias, com observações a cada 15 minutos, por 

exemplo. As variáveis inseridas nas estimações econométricas apresentadas nesse trabalho 

não envolvem freqüência intradiária e nem mesmo diária, dificultando o uso de especificações 

GARCH. Os modelos utilizados no estudo obedecem a uma periodicidade trimestral, de 

forma a possibilitar a inclusão dos índices de endividamento (alavancagem) divulgados pelas 

companhias. As variáveis macroeconômicas incluídas nos modelos também não estão 

disponíveis diariamente. O segundo motivo para a escolha de modelos multivariados deve-se 

ao fato de que modelos de séries de tempo (como GARCH, por exemplo) têm como ênfase a 

utilização dos dados passados de uma variável para prever seu comportamento futuro. Uma 

vez que até mesmo variáveis macroeconômicas foram incluídas nesse estudo, a regressão 

multivariada pareceu ser melhor opção que os modelos GARCH. 

Os modelos utilizados nos testes incluídos neste estudo exigiram a definição de um 

conjunto de variáveis que permitisse atingir os objetivos propostos. Pode-se dizer que os 

testes estão divididos em três blocos. Os primeiros testes realizados com a amostra utilizaram 

a especificação apresentada na equação 6 e reproduzida abaixo: 
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em que σS,t é a volatilidade dos retornos de uma ação no instante t, St é o valor de mercado do 

capital próprio da companhia no instante t e θS é a elasticidade da volatilidade dos retornos 

com relação ao preço da ação. Com base na equação 9, a regressão econométrica foi então 

especificada como:  

 
ttt uLNRFECHLNVARVOLAT +⋅+= βα               ( 10 ) 
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em que a variável dependente LNVARVOLATt é o logaritmo natural da variação na 

volatilidade dos retornos de uma ação entre os trimestres t-1 e t. A utilização do logaritmo 

natural nas especificações econométricas deve-se ao pressuposto de relação linear entre a 

variável dependente e as variáveis independentes do modelo. Como este estudo faz uso de 

modelos lineares, a aplicação da função logarítmica possibilita tornar lineares as relações 

entre as variáveis. A volatilidade dos retornos da ação em cada trimestre foi estimada com 

base no desvio-padrão trimestral desses retornos. Para cada trimestre foram coletados os 

retornos diários da ação e foi estimado seu desvio-padrão. Sobre o desvio-padrão estimado 

aplicou-se o logaritmo natural. Finalmente, obteve-se a variável LNVARVOLATt calculando-

se a diferença dos logaritmos naturais da volatilidade dos retornos de dois trimestres 

consecutivos. A variável LNRFECHt da equação 10 representa o retorno logarítmico do preço 

de fechamento da ação no trimestre t. O coeficiente β é a elasticidade da volatilidade dos 

retornos em relação ao preço da ação. Portanto, espera-se que β seja um número situado entre 

-1 e zero, conforme explicado por Christie (1982) e apresentado na equação 4.  

Enquanto os primeiros testes procuraram estimar a elasticidade da volatilidade dos 

retornos em relação ao preço da ação, o segundo bloco de testes do estudo utilizou o modelo 

cuja variável dependente foi LNVOLATt, que representa o logaritmo natural do desvio-padrão 

dos retornos da ação no trimestre t. Tal modelo consistiu de uma regressão multivariada que 

seguiu a especificação inicial (como será mostrado adiante, o modelo abaixo sofreu pequenas 

alterações para acomodar outras variáveis relevantes), dada por: 

 

+++++= − ttttt VARGIROLNRFECHVARENDIVLNVOLATLNVOLAT 43211 ββββα  

                       ttttt VARPIBVARDOWJLNCAPMERCTXJUROS εββββ +++++ 8765  

                  ( 11 ) 

  

O logaritmo da volatilidade dos retornos das ações (LNVOLATt) foi calculado com 

base nos retornos diários dos preços de fechamento de uma ação ao longo de um determinado 

trimestre. Tendo-se os retornos diários da ação, estimou-se o desvio-padrão (volatilidade) 

desses retornos. Finalmente, optou-se por trabalhar com o logaritmo da volatilidade para 

observar os requisitos do modelo estatístico linear. 

Como variáveis independentes do modelo tem-se inicialmente LNVOLATt-1, que 

representa o logaritmo natural da volatilidade dos retornos da ação no trimestre t-1. Em outras 

palavras, LNVOLATt-1 é simplesmente uma defasagem da variável dependente. VARENDIVt é 
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a variação ocorrida no grau de alavancagem financeira da empresa entre os trimestres t-1 e t. 

Neste trabalho, entende-se que a alavancagem financeira é calculada dividindo-se o capital de 

terceiros (soma do passivo circulante com o exigível a longo prazo) pelo ativo total da 

empresa. Calculando-se a diferença entre os graus de alavancagem de dois trimestres 

subseqüentes tem-se VARENDIVt. A variável LNRFECHt é o retorno logarítmico do preço de 

fechamento da ação no trimestre t, conforme definido no modelo de estimação de elasticidade 

exposto anteriormente (equação 10). VARGIROt representa a diferença entre o giro médio da 

ação nos trimestres t-1 e t. O giro de uma ação foi calculado dividindo-se a quantidade de 

ações de uma companhia negociada em determinado dia pelo número total de ações em 

circulação daquela empresa. Após o cálculo do giro diário da ação, estimou-se a média dos 

giros ao longo de um trimestre. A diferença entre as médias do trimestre t-1 e do trimestre t é 

VARGIROt. 

A variável TXJUROSt é a taxa real de juros ao final do trimestre t. A taxa real de juros 

foi estimada pela diferença entre a taxa média dos Depósitos Interbancários de um dia (taxa 

DI-Cetip Over) e o Índice de Preços ao Consumidor Ampliado (IPCA). O IPCA foi escolhido 

por dois motivos. Primeiro, por representar, desde março de 1999, o índice de inflação oficial 

do governo. Segundo, por ser um indicador mais amplo que o Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor (INPC), índice oficial anterior. O IPCA leva em consideração os hábitos de 

consumo de famílias com renda de até 40 salários mínimos. O INPC, por sua vez, leva em 

conta apenas rendas familiares de até 8 salários mínimos. As séries históricas da taxa DI e do 

IPCA foram obtidas no Ipea (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada). A série histórica da 

taxa DI apresenta dois métodos diferentes de registro na base de dados ao longo do período do 

estudo. De 1995 até o final de 1997 os dados são apresentados como taxas mensais, com 

expressão linear. A partir de 1998, os dados aparecem em base anual de 252 dias úteis, com 

expressão exponencial. Como a periodicidade do modelo deste estudo é trimestral, foram 

feitos ajustes na série da taxa DI. No caso da taxa DI entre 1995 e 1997, os dados da série 

histórica foram transformados por meio da seguinte expressão: 

 

112
100

1
25,0

−⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ ⋅+=

DIDItrim                 ( 12 ) 

 

 

em que DI é a informação original (percentual) da taxa de juros conforme apresentado na base 

de dados do Ipea e DItrim representa a taxa de juros para um trimestre. Levando-se em conta 
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que a taxa de juros original é expressa na forma linear, para transformá-la em anual a taxa foi 

multiplicada por doze meses. 

A partir de 1998, a taxa DI foi coletada em base anual de 252 dias úteis. Portanto, o 

ajuste para a taxa trimestral foi realizado por intermédio de um cálculo de taxas equivalentes, 

na forma abaixo: 
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DIDItrim                 ( 13 ) 

 

 

O índice de inflação medido pelo IPCA foi obtido em base mensal. Assim, também foi 

necessário ajustar essa série para que ela tivesse periodicidade trimestral. O procedimento 

utilizado consistiu simplesmente em capitalizar os índices mensais para compor o IPCA do 

trimestre, segundo a expressão: 

 

[ ] 1)1)(1)(1( 321 −+++= IPCAIPCAIPCAIPCAtrim              ( 14 )  
 

 

em que IPCA1, IPCA2 e IPCA3 são as taxas mensais de inflação ao longo de um determinado 

trimestre e IPCAtrim é a inflação trimestral obtida a partir da capitalização. Uma vez 

ajustados a taxa DI e o IPCA para a base trimestral, a taxa real de juros do modelo foi 

estimada como: 

 

ttt IPCAtrimDItrimTXJUROS −=                ( 15 ) 
 

 

Dando seqüência à exposição das variáveis independentes do modelo da equação 11, 

LNCAPMERCt é o logaritmo da capitalização de mercado da companhia ao final do trimestre 

t. A capitalização de mercado de uma companhia foi calculada multiplicando-se o número de 

ações da companhia pelo preço da ação. Neste estudo, o logaritmo da capitalização de 

mercado serviu como proxy para o tamanho das companhias. A inclusão de LNCAPMERCt no 

modelo teve como objetivo determinar se o tamanho de uma companhia afeta o nível de 

volatilidade de suas ações. VARDOWJt representa a diferença entre os retornos do índice Dow 

Jones Industrial nos trimestres t e t-1. Essa variável foi incluída no modelo com o intuito de 
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medir um possível contágio sofrido pelas ações brasileiras com base nos retornos gerados 

pelas ações na Bolsa de Valores de Nova York. Dessa forma, os retornos do índice Dow Jones 

poderiam ter efeito sobre a volatilidade das ações no Brasil. Conforme foi comentado 

anteriormente, os estudos sobre contágio e dependência entre mercados incluem os de Forbes 

e Rigobon (1999), Connolly e Wang (2000), Longin e Solnik (2001), Pimenta Júnior e Famá 

(2002), Panzieri Filho e Belitsky (2003) e Ramos e Pinto (2004). Finalmente, a variável 

VARPIBt é a variação do PIB (Produto Interno Bruto) industrial brasileiro no trimestre t. O 

PIB industrial do Brasil para cada trimestre foi obtido no Ipea.  

Observando-se os coeficientes da equação 11, um β1 positivo apoiaria o argumento da 

persistência da volatilidade defendido pela teoria da retroalimentação. Se a volatilidade 

passada de fato influencia a volatilidade presente, então a hipótese é que β1 deve apresentar 

sinal positivo. O sinal do coeficiente β2 está diretamente relacionado com a teoria da 

alavancagem. Se os investidores exigem um retorno maior para as ações mais alavancadas, 

isso ocorre devido ao maior risco que tais ações indicam. O nível de risco, por sua vez, está 

diretamente relacionado com a volatilidade dos retornos do ativo. Portanto, um sinal positivo 

para o coeficiente β2 indicaria que o grau de alavancagem de uma ação determina um 

incremento no desvio-padrão dos retornos do papel. 

Com relação ao coeficiente β3 da regressão, as teorias expostas anteriormente 

sustentam que ele deva apresentar sinal negativo. Na teoria da alavancagem, o endividamento 

(grau de alavancagem financeira) crescente de uma empresa reduz o preço de suas ações 

(retorno negativo), aumentando a volatilidade dos retornos. Igualmente, na teoria da 

retroalimentação um aumento persistente da volatilidade tende a estar associado com reduções 

no preço dos ativos. Já no modelo de equilíbrio maiores divergências de opinião estão 

relacionadas com retornos mais negativos para as ações e incremento da volatilidade. 

O sinal do coeficiente β4 é importante para confirmar tanto a teoria da 

retroalimentação da volatilidade como o modelo de equilíbrio com divergências de opinião. 

Ambas as teorias prevêem uma relação positiva entre o volume (ou giro) dos negócios e a 

volatilidade dos retornos das ações. Da mesma forma, os modelos de preço–volume fazem 

uma associação positiva entre volume negociado e volatilidade. No presente estudo, o giro 

dos negócios é utilizado como proxy para o volume de novas informações surgidas no 

mercado. Em outras palavras, é de esperar que os investidores alterem suas posições em ações 

à medida que surjam novos fatos sobre as companhias. Segundo a teoria da retroalimentação 

da volatilidade, maior volume de informações, sejam boas ou ruins, gera um incremento na 

volatilidade dos retornos das ações. O modelo de equilíbrio com divergências de opinião, por 
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sua vez, sustenta que maior discordância entre os investidores sobre o preço de uma ação 

estimula um incremento no volume negociado do papel. Como a volatilidade dos retornos das 

ações depende diretamente do grau de divergência entre os investidores, deve existir uma 

relação direta entre o giro dos ativos e a volatilidade de seus retornos. No caso dos modelos 

de preço–volume, as oscilações dos preços dos ativos resultam das novas informações 

surgidas no mercado. Se o giro das ações (volume) é uma proxy para a chegada de novas 

informações ao mercado, então deve existir uma associação positiva entre o giro das ações e a 

volatilidade de seus retornos. Em suma, as teorias defendem um coeficiente β4 positivo na 

regressão. 

No que tange o coeficiente β5, espera-se que ele apresente sinal positivo, mostrando 

que um aumento na taxa de juros tende a incrementar a volatilidade. Isso faz sentido, uma vez 

que a taxa de juros nada mais é do que um termômetro de risco. Um risco maior pode ser 

oriundo de uma alavancagem financeira mais elevada, o que estaria relacionado com a teoria 

da alavancagem. Além disso, uma relação positiva entre taxa de juros e volatilidade dos 

retornos das ações também endossaria uma associação negativa entre retorno e volatilidade, 

gerando um β3 negativo. 

O coeficiente β6 busca investigar se existe alguma relação entre o tamanho da 

companhia e seu grau de volatilidade. Portanto, não existe nenhuma relação direta entre esse 

coeficiente e as teorias expostas anteriormente. Contudo, é possível que os investidores levem 

em consideração o tamanho da empresa ao adquirirem uma ação. No presente estudo, o 

tamanho das companhias está representado pela proxy capitalização de mercado. Em 

princípio, é de esperar que empresas menores indiquem um grau de risco maior, o que geraria 

um sinal negativo para β6. 

O coeficiente β7 relaciona o retorno das ações presentes no índice Dow Jones 

Industrial e a volatilidade das ações brasileiras presentes na amostra. Se existe algum efeito 

contágio entre os mercados acionários brasileiro e americano, é de esperar que o sinal de β7 

seja negativo. Se assim for, uma redução no preço das ações que compõem o Dow Jones teria 

como conseqüência um incremento na volatilidade do mercado brasileiro. Nesse caso, o 

aumento da sensação de risco no mercado acionário americano influenciaria também o risco 

percebido pelos investidores no Brasil. 

O último coeficiente da regressão é β8 e mede a relação entre a variação do PIB 

industrial e a volatilidade das ações no mercado brasileiro. Em princípio, é de esperar que esse 

coeficiente seja negativo, caso se confirme a relação positiva entre PIB e retorno das ações e 

negativa entre o retorno das ações e a volatilidade. A Tabela 4 apresenta um resumo com a 
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relação entre o sinal esperado dos coeficientes da equação 11 e as teorias abordadas no 

presente estudo. 

 
Tabela 4: Relação entre os coeficientes da regressão e as teorias abordadas 
 

Coeficiente Variável Sinal Relação com a teoria

β 1 LNVOLAT t-1 positivo  – apóia o argumento de persistência da volatilidade defendido pela teoria da retroalimentação

β 2 VARENDIV t positivo  – corrobora o argumento da teoria da alavancagem, sinalizando que o grau de alavancagem de
    uma ação determina um incremento no desvio padrão dos retornos do papel

β 3 LNRFECH t negativo  – sustenta a teoria da alavancagem, pois um grau de alavancagem crescente reduz o preço das
    ações (retorno negativo), aumentando a volatilidade dos retornos; corrobora o argumento
    da teoria da retroalimentação, pois um aumento persistente da volatilidade está associado
    com reduções no preço dos ativos; apóia o modelo de equilíbrio, pois maiores divergências
    de opinião estão relacionadas com retornos mais negativos e incremento da volatilidade dos
    retornos das ações

β 4 VARGIRO t positivo  – apóia a teoria da retroalimentação da volatilidade e o modelo de equilíbrio com divergências
    de opinião, pois ambas as teorias prevêem uma relação positiva entre o volume (ou giro)
    dos negócios e a volatilidade dos retornos das ações; os modelos de preço-volume também
    fazem uma associação positiva entre volume negociado e volatilidade

β 5 TXJUROS t positivo  – um aumento na taxa de juros sinaliza um risco maior e aumenta a volatilidade; se o risco está
    associado com uma alavancagem financeira mais elevada, o resultado corrobora o argumento
    da teoria da alavancagem

β 6 LNCAPMERC t  ---  – variável de controle; não apresenta nenhuma relação direta com as teorias abordadas

β 7    VARDOWJ t negativo  – apóia o argumento de que existe efeito contágio entre os mercados acionários brasileiro e
    americano; assim, uma queda no preço das ações negociadas nos Estados Unidos causaria
    um incremento na volatilidade do mercado brasileiro 

β 8 VARPIB t negativo  – corrobora o argumento macroeconômico de que existe uma relação positiva entre PIB e
    retorno das ações e negativa entre o retorno das ações e a volatilidade

 
A tabela acima resume as relações entre o sinal dos coeficientes da regressão, conforme equação 11, e as teorias 
exploradas no presente estudo. Para cada variável é apresentado o sinal esperado e a justificativa para ele, 
conforme previsto pela teoria. 
 

 

No terceiro bloco de testes deste estudo, foi utilizado um modelo econométrico cuja 

variável dependente foi ASSIMt, que representa a assimetria (terceiro momento) da 

distribuição dos retornos de uma ação no trimestre t. Levando-se em consideração as variáveis 

do estudo e os pressupostos do modelo estatístico linear apresentados em Greene (2000, p. 

213), a especificação com os melhores resultados foi dada por: 

 

ttttt VARGIROLNRFECHLNVOLATASSIM εβββα ++++= − 3211           ( 16 ) 

 

 

A principal finalidade do modelo acima foi verificar pressupostos existentes tanto no 

modelo de equilíbrio com diferenças de opinião como na teoria de retroalimentação da 
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volatilidade. O modelo de equilíbrio com diferenças de opinião sustenta que a assimetria 

negativa dos retornos das ações é mais pronunciada após períodos com grande volume de 

negociação, sendo o volume uma proxy para a divergência de opinião. No caso da teoria da 

retroalimentação da volatilidade, a idéia de que “nenhuma notícia é boa notícia” faz que a 

distribuição dos retornos das ações apresente assimetria negativa. Assim, maior volume de 

novas informações no mercado determina um incremento no giro com as ações e uma 

distribuição com assimetria ainda mais negativa dos retornos dos ativos. Se os argumentos de 

ambas as teorias procedem, espera-se que o coeficiente β3 da equação 16 apresente sinal 

negativo. Quanto ao sinal do coeficiente β1, a teoria da retroalimentação da volatilidade 

afirma que altos níveis de volatilidade estariam associados com assimetrias mais negativas. 

Ainda segundo essa teoria, o surgimento de novas informações aumentaria a volatilidade dos 

retornos da ação e reduziria seu preço, aumentando a assimetria negativa na distribuição 

desses retornos. 

 
Tabela 5: Estatística descritiva das variáveis do estudo 
 

Desvio Número de
Mínimo Máximo Média Mediana padrão observações

   LNVOLAT -4,690055 -1,883658 -3,443254 -3,467773 0,376433 1.066

   LNVARVOLAT -1,751426 0,837039 -0,034398 -0,022194 0,314157 1.031

   VARENDIV -0,515000 0,671000 0,005459 0,003000 0,050867 1.031

   LNRFECH -1,681277 1,155308 0,036212 0,045354 0,275818 1.066

   VARGIRO -0,078597 0,087335 -0,000068 0,000001 0,005083 1.031

   TXJUROS -0,008602 0,128154 0,038798 0,033338 0,025382 1.066

   LNCAPMERC 15,737500 30,425900 21,732190 21,344980 2,091883 1.066

   VARDOWJ -0,220695 0,294637 -0,000049 -0,006563 0,138120 1.066

   VARPIB -0,092306 0,183022 0,032621 0,043361 0,078809 1.066

   ASSIM -6,366738 4,822838 0,315776 0,246520 0,700698 1.066

 
A tabela acima mostra os valores máximo e mínimo para cada uma das variáveis do estudo, bem como média, 
mediana e desvio-padrão de cada variável. Número de observações refere-se ao tamanho da amostra utilizada 
para obter a estatística descritiva de cada variável. LNVOLAT representa o logaritmo natural da volatilidade dos 
retornos da ação em determinado trimestre. LNVARVOLAT é o logaritmo natural da variação na volatilidade 
trimestral dos retornos de uma ação. VARENDIV é a diferença no grau de alavancagem da empresa entre dois 
trimestres consecutivos. LNRFECH é o retorno logarítmico do preço de fechamento da ação em um trimestre. 
VARGIRO representa a diferença entre o giro da ação em dois trimestres consecutivos. TXJUROS é a taxa real de 
juros (diferença entre a taxa DI-Cetip e o IPCA) ao final de um trimestre. LNCAPMERC é o logaritmo da 
capitalização de mercado da companhia ao final do trimestre. VARDOWJ representa a diferença entre os retornos 
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do índice Dow Jones Industrial em trimestres subseqüentes. VARPIB é a variação ocorrida no PIB industrial 
brasileiro em dois trimestres consecutivos. ASSIM é a assimetria da distribuição dos retornos de uma ação em 
determinado trimestre. 
 

 

A Tabela 5 mostra a estatística descritiva de todas as variáveis utilizadas no presente 

estudo, incluindo os valores mínimo e máximo, média, mediana e desvio-padrão de cada 

variável. A última coluna da Tabela 5 refere-se ao número de observações que foram levadas 

em conta para que a estatística descritiva fosse obtida. Pode-se notar que o logaritmo natural 

da variação na volatilidade dos retornos de uma ação (LNVARVOLAT), a variação nos graus 

de alavancagem das companhias (VARENDIV) e a variação nos giros dos negócios com as 

ações (VARGIRO) contaram com um número inferior de observações (1.031 contra 1.066 

observações para as demais variáveis). Isso porque essas variáveis representam as primeiras 

diferenças do logaritmo da volatilidade dos retornos das ações, do nível de alavancagem 

financeira das empresas e do giro das ações, respectivamente. Assim, para cada ação da 

amostra foi perdida a primeira observação. Daí a existência de 35 observações a menos para 

LNVARVOLAT, VARENDIV e VARGIRO. 

 

5.3. RESULTADOS EMPÍRICOS 
 

5.3.1. Segmentação da amostra por níveis de alavancagem 
 

Os primeiros resultados empíricos apresentados dizem respeito à estimação do 

coeficiente de elasticidade da volatilidade dos retornos em relação ao preço das ações, 

conforme apresentado na equação 10. A Tabela 6 mostra os resultados para a amostra 

classificada por nível de alavancagem, bem como para a amostra como um todo. A 

classificação por níveis de alavancagem foi realizada dividindo-se a amostra total em tercis, 

tendo como base o grau de endividamento (alavancagem financeira) trimestral médio de cada 

companhia no período considerado no estudo. Portanto, o cálculo das médias levou em 

consideração o período compreendido entre janeiro de 1995 e setembro de 2003, obedecendo 

a disponibilidade dos dados de cada companhia nesse intervalo de tempo. Assim, as 35 

companhias que compõem o estudo foram divididas em três grupos. O grupo com maior 

alavancagem contou com as 12 companhias que apresentaram as maiores alavancagens 

médias entre 1995 e 2003. Assim, participaram do grupo com maior alavancagem as empresas 

que apresentaram os valores mais elevados para a relação entre o passivo total (passivo 

circulante mais exigível a longo prazo) e o ativo total. No grupo de média alavancagem foram 
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incluídas as 12 empresas seguintes às que compuseram o grupo de alta alavancagem. Por fim, 

o grupo de menor alavancagem concentrou as 11 companhias com menor grau de 

alavancagem financeira média ao longo do período do estudo. A coluna mais à direita da 

Tabela 6 apresenta os resultados para toda a amostra e indica que esta contou, no total, com 

1.031 observações. As demais colunas da Tabela 6 mostram os resultados das regressões 

classificadas por níveis de alavancagem. 

 
Tabela 6: Estimações da elasticidade classificadas por níveis de alavancagem 
 

Variáveis Menor Média Maior Toda a
explicativas alavancagem alavancagem alavancagem amostra
constante -0,044962 -0,016952 -0,019739 -0,024874

(-3,77) (-1,46) (-1,76) (-3,58)
[0,0002] [0,1437] [0,0777] [0,0004]

LNRFECH t -0,133958 -0,301141 -0,248254 -0,232371
(-1,59) (-4,42) (-4,27) (-5,94)

[0,1112] [0,0000] [0,0000] [0,0000]
        R2 0,019 0,044 0,054 0,040
        R2 ajustado 0,015 0,042 0,051 0,039
        Estatística F 4,746 18,692 22,447 43,548
        Prob (Estatística F) 0,030 0,000 0,000 0,000
        Durbin-Watson 2,314 2,379 2,318 2,344
        No. de observações 236 400 395 1.031  
O período da amostra vai de janeiro de 1995 a setembro de 2003. A amostra inclui companhias consideradas 
líquidas, ou seja, aquelas que participaram pelo menos dez vezes da carteira teórica do Ibovespa no período. A 
variável dependente das regressões é LNVARVOLATt, que representa o logaritmo natural da variação na 
volatilidade dos retornos de uma ação entre os trimestres t-1 e t. LNRFECHt é o retorno logarítmico do preço de 
fechamento da ação no trimestre t. A classificação por nível de alavancagem foi realizada utilizando-se tercis, 
tendo como base o grau de alavancagem médio das companhias. Os grupos com maior alavancagem e média 
alavancagem contaram com 12 empresas cada. O grupo de menor alavancagem concentrou 11 companhias. Os 
erros-padrão dos estimadores foram ajustados segundo o método Newey-West. Os números entre parênteses 
mostram as estatísticas-t dos coeficientes. Os valores-p dos coeficientes aparecem entre colchetes. 
 

 

Todos os coeficientes das regressões apresentadas neste estudo foram ajustados pelo 

método de Newey e West. Tal método garante que os erros-padrão dos estimadores sejam 

consistentes na presença de heteroscedasticidade dos resíduos. Com base nos resultados da 

Tabela 6, é possível observar que as elasticidades estimadas por meio das regressões 

apresentaram os resultados apontados pela teoria. Com exceção do grupo de companhias com 

menor alavancagem, as demais regressões apresentaram coeficientes de elasticidade negativos 

e significantes. Tais resultados sugerem que uma queda no preço das ações tende a determinar 

um aumento na volatilidade desses papéis. Além de significantes, os coeficientes de 

elasticidade situam-se no intervalo entre -1 e zero, conforme argumentado por Christie 

(1982). Em relação às idéias apresentadas pela teoria da alavancagem, tais resultados são 
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animadores, especialmente quando se nota que os coeficientes significantes estão associados 

especialmente aos grupos de empresas com média e alta alavancagem. Os coeficientes de 

elasticidade das companhias com média e alta alavancagem apresentaram p-valores inferiores 

a 1%. Por sua vez, na regressão que incluiu empresas com baixa alavancagem, o resultado 

apontou um coeficiente não significante (p-valor de apenas 11,12%). 

Ainda que as estatísticas Durbin-Watson das regressões da Tabela 6 indiquem a 

existência de autocorrelação dos resíduos, os resultados obtidos são indícios animadores para 

a teoria da alavancagem. Entretanto, tais resultados não são suficientes para se chegar a 

conclusões mais consistentes, uma vez que o fato de as regressões apresentadas na Tabela 6 

suprimem variáveis explicativas que permitam avaliar empiricamente as demais teorias 

expostas anteriormente (retroalimentação da volatilidade e modelo de equilíbrio com 

diferenças de opinião, por exemplo). Portanto, a segunda etapa de testes trabalhou com a 

especificação multivariada enunciada na equação 11.  

Uma das exigências do modelo de regressão linear é a de que não exista 

multicolinearidade entre as variáveis independentes do modelo. A ocorrência de 

multicolinearidade viesa os coeficientes da regressão, bem como seus níveis de significância. 

Isso acaba por prejudicar as conclusões com relação aos testes econométricos. Portanto, foi 

necessário verificar a existência de correlações elevadas entre as variáveis independentes da 

regressão multivariada. A matriz de correlação apresentada na Tabela 7 ajuda a verificar a 

existência ou não de multicolinearidade. Na tabela é possível observar que o problema de 

multicolinearidade não está presente nas variáveis independentes do modelo. O maior 

coeficiente de correlação linear da matriz é 0,33 entre o retorno logarítmico das ações 

(LNRFECHt) e a variação dos retornos do Dow Jones (VARDOWJt). Todas as demais 

correlações apresentam valor absoluto inferior a 0,16. Autores como Griffiths, Hill e Judge 

(1993, p. 435) e Kennedy (2003, p. 209) afirmam que problemas de multicolinearidade são 

particularmente sérios para coeficientes de correlação superiores a 0,8. A Tabela 7 mostra 

claramente que esse não é o caso. 

Aqui cabe um comentário sobre os testes realizados com a variável taxa de câmbio 

(não apresentados). Pelo que foi discutido até aqui, observa-se que as variáveis 

macroeconômicas incluídas nos testes não contemplaram a taxa de câmbio, devido ao alto 

coeficiente de correlação (em torno de -0,67) entre a taxa de câmbio e a taxa real de juros 

(TXJUROS). A inclusão de ambas as variáveis no modelo certamente viesaria os resultados, 

uma vez que se gerado um claro problema de multicolinearidade na especificação 

econométrica. Foram então realizados testes incluindo ora a variável taxa de câmbio ora a 
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variável taxa de juros no modelo. Os melhores resultados foram obtidos com a taxa de juros. 

Por melhores resultados entenda-se aqueles que seguiram os pressupostos do modelo 

estatístico linear, conforme Greene (2000, p. 213). Daí a exclusão da variável independente 

taxa de câmbio dos modelos apresentados neste estudo. 

 
Tabela 7: Matriz de correlação das variáveis incluídas no estudo 
 

LNVOLAT t -1 VARENDIV t LNRFECH t VARGIRO t TXJUROS t LNCAPMERC t VARDOWJ t VARPIB t

   LNVOLAT t-1 1,000000

   VARENDIV t -0,033331 1,000000

   LNRFECH t 0,096289 -0,011030 1,000000

   VARGIRO t -0,035279 -0,041766 -0,003083 1,000000

   TXJUROS t 0,080135 -0,014671 -0,147073 0,026553 1,000000

   LNCAPMERC t -0,158192 -0,013717 0,079748 0,029182 -0,093953 1,000000

   VARDOWJ t 0,119979 0,020699 0,334035 0,004484 -0,123468 0,008108 1,000000

   VARPIB t -0,041812 0,041135 -0,132126 -0,023475 -0,117736 -0,013045 0,033982 1,000000  
A tabela mostra o grau de correlação linear entre as variáveis incluídas no estudo. Os coeficientes da matriz 
evidenciam que não existem problemas de multicolinearidade entre as variáveis independentes da regressão. 
LNVOLATt-1 representa o logaritmo natural da volatilidade dos retornos da ação no trimestre t-1. VARENDIVt é a 
diferença no grau de alavancagem da empresa entre os trimestres t-1 e t. LNRFECHt é o retorno logarítmico do 
preço de fechamento da ação no trimestre t. VARGIROt representa a diferença entre o giro da ação nos trimestres 
t-1 e t. TXJUROSt é a taxa real de juros (diferença entre a taxa DI-Cetip e o IPCA) ao final do trimestre t. 
LNCAPMERCt é o logaritmo da capitalização de mercado da companhia ao final do trimestre t. VARDOWJt 
representa a diferença entre os retornos do índice Dow Jones Industrial nos trimestres t-1 e t. VARPIBt é a 
variação ocorrida no PIB industrial brasileiro entre os trimestres t-1 e t. 
 

 

 A Tabela 8 e a Tabela 9 trazem os resultados para os coeficientes da equação 11. A 

coluna mais à direita da Tabela 8 mostra os resultados para toda a amostra, que contou com 

1.031 observações. As demais colunas da Tabela 8 evidenciam os resultados das regressões 

classificadas por níveis de alavancagem. Todos os coeficientes das regressões da Tabela 8 

foram ajustados pelo método de Newey e West. A Tabela 9 apresenta os resultados dos testes 

Breusch-Godfrey e Jarque-Bera para os resíduos de cada uma das regressões da Tabela 8. No 

que tange os resíduos, foram realizados os testes Breusch-Godfrey para correlação serial de 

primeira e segunda ordens. Em outras palavras, os testes realizados levaram em conta uma e 

duas defasagens (lags) para os resíduos. O teste Breusch-Godfrey tem como hipótese nula a 

ausência de correlação serial dos resíduos. Analisando os p-valores entre colchetes das 

estatísticas de Breusch-Godfrey da Tabela 9, nota-se que não é possível rejeitar a hipótese 

nula de ausência de autocorrelação dos resíduos. Com exceção do resultado de Breusch-

Godfrey para duas defasagens realizado com as companhias de média alavancagem (p-valor 
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de 3,96%), todos os demais p-valores levam à aceitação da hipótese nula de não-

autocorrelação dos resíduos. 

 
Tabela 8: Regressões multivariadas classificadas por níveis de alavancagem 
 

Variáveis Menor Média Maior Toda a
explicativas alavancagem alavancagem alavancagem amostra
constante -0,666849 -1,928207 -1,023537 -1,268925

(-2,30) (-8,24) (-5,92) (-9,68)
[0,0221] [0,0000] [0,0000] [0,0000]

LNVOLAT t-1 0,550172 0,506565 0,628080 0,591640
(12,87) (9,94) (12,74) (18,69)
[0,0000] [0,0000] [0,0000] [0,0000]

VARENDIV t 0,754665 0,605087 0,700682 0,689973
(2,20) (3,53) (3,30) (5,52)

[0,0286] [0,0005] [0,0011] [0,0000]
LNRFECH t 0,014224 -0,143287 -0,197328 -0,133619

(0,19) (-2,34) (-4,10) (-3,72)
[0,8442] [0,0197] [0,0000] [0,0002]

VARGIRO t 76,290170 1,984665 82,656980 3,726468
(3,95) (1,75) (4,01) (1,90)

[0,0001] [0,0807] [0,0001] [0,0567]
TXJUROS t 1,109773 3,399826 2,477588 2,396898

(0,96) (4,09) (3,57) (4,81)
[0,3331] [0,0001] [0,0004] [0,0000]

LNCAPMERC t -0,042964 0,002364 -0,016122 -0,010910
(-3,42) (0,35) (-2,39) (-2,19)

[0,0007] [0,7199] [0,0170] [0,0287]
VARDOWJ t -0,274552 -0,223405 -0,062144 -0,146327

(-2,53) (-2,04) (-0,67) (-2,42)
[0,0118] [0,0412] [0,4985] [0,0156]

VARPIB t -0,273498 -0,492151 -0,446677 -0,444084
(-1,27) (-2,74) (-2,48) (-3,96)

[0,2053] [0,0064] [0,0135] [0,0001]
        R2 0,479 0,417 0,557 0,473
        R2 ajustado 0,461 0,405 0,548 0,469
        Estatística F 26,138 35,000 60,817 114,859

        Prob (Estatística F) 0,000 0,000 0,000 0,000

        No. de observações 236 400 395 1.031  
O período da amostra vai de janeiro de 1995 a setembro de 2003. A amostra inclui companhias consideradas 
líquidas, ou seja, aquelas que participaram pelo menos dez vezes da carteira teórica do Ibovespa no período. A 
variável dependente das regressões é LNVOLATt, que representa o logaritmo natural do desvio-padrão dos 
retornos da ação no trimestre t. LNVOLATt-1 representa o logaritmo natural da volatilidade dos retornos da ação 
no trimestre t-1. VARENDIVt é a diferença no grau de alavancagem da empresa entre os trimestres t-1 e t. 
LNRFECHt é o retorno logarítmico do preço de fechamento da ação no trimestre t. VARGIROt representa a 
diferença entre o giro da ação nos trimestres t-1 e t. TXJUROSt é a taxa real de juros (diferença entre a taxa DI-
Cetip e o IPCA) ao final do trimestre t. LNCAPMERCt é o logaritmo da capitalização de mercado da companhia 
ao final do trimestre t. VARDOWJt representa a diferença entre os retornos do índice Dow Jones Industrial nos 
trimestres t-1 e t. VARPIBt é a variação ocorrida no PIB industrial brasileiro entre os trimestres t-1 e t. A 
classificação por nível de alavancagem foi realizada utilizando-se tercis, tendo como base o grau de alavancagem 
médio das companhias. Os grupos com maior alavancagem e média alavancagem contaram com 12 empresas 
cada. O grupo de menor alavancagem concentrou 11 companhias. Os erros-padrão dos estimadores foram 
ajustados segundo o método Newey-West. Os números entre parênteses mostram as estatísticas-t dos 
coeficientes. Os valores-p dos coeficientes aparecem entre colchetes. 
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Tabela 9: Teste dos resíduos das regressões classificadas por níveis de alavancagem 
 

Testes dos Menor Média Maior Toda a
resíduos alavancagem alavancagem alavancagem amostra

Breusch-Godfrey (1 lag ) 0,413197 2,122406 0,048757 0,477623
Prob. [0,5210] [0,1460] [0,8254] [0,4897]

Breusch-Godfrey (2 lags ) 0,474722 3,255808 0,632492 1,856719
Prob. [0,6227] [0,0396] [0,5318] [0,1567]

Jarque-Bera 0,428192 2,491143 1,032084 1,765519
Prob. [0,8073] [0,2878] [0,5969] [0,4136]  

O período da amostra vai de janeiro de 1995 a setembro de 2003. Foram realizados dois testes distintos com os 
resíduos das regressões classificadas por nível de alavancagem. O teste Breusch-Godfrey mede o grau de 
correlação dos resíduos. A hipótese nula é de não-existência de correlação dos resíduos. A tabela apresenta a 
estatística-F do teste Breusch-Godfrey para uma e duas defasagens (lags). A estatística Jarque-Bera visa testar se 
os resíduos seguem distribuição normal. A hipótese nula é de que os resíduos apresentam distribuição normal. 
Os valores-p de ambos os testes são apresentados entre colchetes. 

 

 

A Tabela 9 apresenta ainda os resultados dos testes Jarque-Bera. O teste Jarque- Bera 

utiliza a assimetria e a curtose da distribuição dos resíduos da regressão para determinar se 

eles apresentam distribuição normal. A hipótese nula é de normalidade e é rejeitada para 

valores altos da estatística Jarque-Bera. A Tabela 9 mostra claramente que todas as regressões 

apresentaram p-valores que levam à aceitação da hipótese nula de normalidade dos resíduos. 

Para a amostra como um todo, o p-valor foi de 41,36%. Para as subamostras de empresas com 

baixa, média e alta alavancagem os p-valores foram de 80,73%, 28,78% e 59,69%, 

respectivamente. Os resultados dos testes Breusch-Godfrey e Jarque-Bera, juntamente com os 

da matriz de correlação apresentada na Tabela 7, indicam que os coeficientes das regressões 

da Tabela 8 atendem aos pressupostos do modelo linear e podem ser considerados não-

viesados e consistentes. 

Analisando os resultados da Tabela 8, é possível observar que eles são, em sua maior 

parte, bastante significantes. Começando com a variável defasada de volatilidade (LNVOLATt-

1), verifica-se que ela apresentou sinais positivos a altamente significantes em todas as 

regressões, com todos os p-valores inferiores a 1%. Isso demonstra a característica de 

persistência da volatilidade, conforme previsto pela teoria da retroalimentação. A variação na 

volatilidade dos retornos, oriunda de novas informações surgidas no mercado, gera mudanças 

nos preços das ações e incrementa a volatilidade presente e futura. Os resultados do modelo 

sugerem que, sendo a volatilidade dos retornos persistente, é possível inferir o nível de 

volatilidade de um determinado trimestre com base na volatilidade do trimestre anterior. Uma 
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vez que a relação entre a volatilidade defasada dos retornos da ação (LNVOLATt-1) e a 

variável dependente do modelo (LNVOLATt) é autoregressiva de primeira ordem, as 

estimativas feitas pelo modelo só são consistentes e não-viesadas se a série do logaritmo da 

volatilidade dos retornos for estacionária. Para testar a estacionaridade da série, foi realizado o 

teste de raiz unitária utilizando-se o método Dickey-Fuller aumentado. O teste de Dickey e 

Fuller aumentado trabalha com a hipótese nula de existência de raiz unitária na série. Caso a 

série apresente raiz unitária, os coeficientes da volatilidade dos retornos da ação (LNVOLATt-

1) apresentados na Tabela 8 são viesados e/ou inconsistentes. Os resultados do teste de raiz 

unitária rejeitaram a hipótese nula com p-valor de 0,01% (estatística t igual a -4,80). Portanto, 

a série de LNVOLAT é estacionária e os resultados apresentados na Tabela 8 são válidos. 

No que tange o sinal do coeficiente que relaciona a variação no grau de alavancagem 

trimestral das companhias (VARENDIVt) com a volatilidade dos retornos de suas ações, 

verifica-se que ele apresentou sinal positivo e altamente significante para a amostra como um 

todo (p-valor inferior a 1%). Quando a amostra foi dividida por níveis de alavancagem, a 

variação no grau de alavancagem financeira (VARENDIVt) permaneceu significante, ainda 

que em níveis distintos. Enquanto as subamostras de companhias com graus médio e alto de 

alavancagem apresentaram p-valores inferiores a 1%, as empresas com baixo grau de 

alavancagem também mostraram um coeficiente significante para VARENDIVt, mas com p-

valor de 2,86%. Tais resultados corroboram a teoria da alavancagem por dois motivos. 

Primeiro, foi possível verificar que existe uma relação positiva e significante entre a variação 

na alavancagem e a volatilidade das ações. Quanto maior o incremento na alavancagem 

financeira das empresas, maior tende a ser a volatilidade apresentada por suas ações no 

mercado. Segundo, o impacto do incremento da alavancagem sobre a volatilidade das ações 

foi menos significante no caso de companhias com baixo grau de alavancagem. Tal resultado 

demonstra que, no caso de empresas com baixo grau de alavancagem financeira, o impacto da 

alavancagem sobre a volatilidade dos retornos das ações é menos intenso. No caso das 

companhias com graus de alavancagem mais elevados, a tendência é que o mercado veja as 

ações dessas empresas como mais arriscadas. Sendo isso verdade, a percepção de maior risco 

leva a maior volatilidade dos retornos das ações de companhias mais endividadas.  

O apoio dos resultados da Tabela 8 à teoria da alavancagem ganha ainda mais força 

quando se verifica a relação entre o retorno logarítmico das ações (LNRFECHt) e a 

volatilidade dos retornos das ações (LNVOLATt). Tal relação mostrou sinais negativos e 

significantes para a amostra como um todo, com os coeficientes significantes situados entre -1 

e zero. Na segmentação da amostra por alavancagem, o retorno dos ativos está negativo e 
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significativamente relacionado com a volatilidade no conjunto das empresas com médio e alto 

grau de alavancagem. Para as empresas com baixo grau de alavancagem a relação entre o 

retorno logarítmico das ações (LNRFECHt) e a volatilidade dos retornos das ações 

(LNVOLATt) não é significante (no grupo de baixa alavancagem o coeficiente é positivo, mas 

com p-valor de apenas 84,42%). Os resultados para a relação entre as variáveis LNRFECHt e 

LNVOLATt  vão ao encontro dos encontrados anteriormente na Tabela 6. Tanto para a amostra 

como um todo quanto para os grupos de empresas com média e alta alavancagem os 

coeficientes (elasticidades) foram negativos e significantes (p-valores de 1,97% e abaixo de 

1%, respectivamente). A teoria da alavancagem atribui a elasticidade negativa entre o preço e 

a volatilidade dos retornos de uma ação à alavancagem financeira da empresa. Os resultados 

do modelo parecem corroborar esse argumento. 

Os coeficientes que relacionam a variação no giro dos negócios com as ações 

(VARGIROt) e a volatilidade dos retornos das ações (LNVOLATt) apresentaram sinais 

positivos e altamente significantes para as subamostras de empresas com baixo e alto grau de 

alavancagem. Em ambas as subamostras, os coeficientes da variável giro dos negócios 

(VARGIROt) foram, respectivamente, de 76,29 e 82,65. No caso da subamostra de empresas 

com média alavancagem e da amostra como um todo os coeficientes sofreram uma redução 

substancial (1,98 e 3,72, respectivamente), tendo sido reduzidas também suas significâncias 

(8,07% e 5,67%, respectivamente). Ainda assim, os resultados apontam para uma associação 

positiva entre o volume de negociação (giro) de uma ação e o nível de volatilidade de seus 

retornos. Tais resultados vêm corroborar as teorias da retroalimentação da volatilidade, o 

modelo de equilíbrio com divergência de opiniões e os modelos de preço–volume. Sendo o 

giro dos negócios com as ações uma proxy para o surgimento de novas informações no 

mercado, a maior volatilidade dos retornos dos papéis é conseqüência da reação dos 

investidores às novidades. Outra causa para o aumento no giro das ações está relacionada com 

maior divergência de opinião entre os investidores. Se os agentes do mercado discordam 

sobre o preço de uma ação, isso estimula maior volatilidade para os retornos do ativo. A 

chegada de novas informações ao mercado, representada pelo maior giro com as ações, resulta 

maiores oscilações nos preços dos ativos, conforme sustentam os modelos de preço–volume. 

As regressões da Tabela 8 foram testadas também substituindo-se a variação no giro dos 

negócios com as ações (VARGIROt) por sua defasagem de primeira ordem, VARGIROt-1. O 

objetivo dessa substituição foi verificar o argumento de que os participantes do mercado 

recebem novas informações de forma seqüencial e aleatória [Copeland (1976); Jennings, 

Starks e Fellingham (1981) e Smirlock e Starks (1985)]. Se as informações não são recebidas 
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simultaneamente por todos os participantes e o equilíbrio das cotações dos ativos ocorre 

apenas quando todos os investidores reagem às notícias, então seria de esperar que o volume 

negociado no período anterior fosse capaz de prever a volatilidade no período subseqüente. 

Os resultados das regressões com a variação no giro dos negócios (VARGIROt-1) para a 

amostra como um todo não se mostraram significantes, indicando que o argumento da 

chegada seqüencial de informações não foi comprovado pelos dados do estudo. 

Quando avaliada a relação entre taxa real de juros (TXJUROSt) e volatilidade dos 

retornos das ações (LNVOLATt), os resultados foram positivos e significantes em sua maioria, 

conforme o esperado. Se a taxa real de juros sofre um incremento, isso deve ser decorrência 

de uma percepção maior de risco por parte do mercado. Os resultados das regressões mostram 

que a volatilidade dos retornos das ações tende a aumentar com a taxa de juros, refletindo um 

incremento da incerteza. Os resultados apresentados não deixam de corroborar o argumento 

de Christie (1982) de que o aumento na taxa de juros reduz o valor das empresas, aumentando 

seu grau de alavancagem e a volatilidade dos retornos das ações. Enquanto as empresas com 

média e alta alavancagem apresentaram coeficientes altamente significantes para a taxa real 

de juros (TXJUROSt), para as companhias com baixo grau de alavancagem o coeficiente não 

foi significante (p-valor de 33,31%). Além dos testes com a taxa real de juros, foram 

realizados testes com a variável taxa de inflação isolada. Os resultados apontaram coeficientes 

negativos e significantes para essa variável. Uma das interpretações para esse resultado seria a 

de que, em momentos de inflação baixa, ocorre um aumento dos negócios no mercado 

acionário, ampliando a volatilidade dos retornos. Em momentos de inflação alta, o mercado 

acionário é afetado de forma negativa e a volatilidade diminui, fruto do menor volume de 

negociação (apatia do mercado). 

O logaritmo da capitalização de mercado das companhias (LNCAPMERCt) foi incluído 

nas regressões com o intuito de controlar os resultados para o tamanho das companhias. Em 

princípio, os resultados indicam que existe uma associação negativa entre o tamanho da 

empresa e a volatilidade dos retornos de suas ações. Portanto, os testes sugerem que 

companhias menores estão sujeitas a maior volatilidade nos retornos. Contudo, o fato de a 

capitalização de mercado das companhias (LNCAPMERCt) não ter apresentado coeficiente 

significante para as empresas com média alavancagem e, principalmente, não estar 

relacionada diretamente com nenhuma das teorias expostas anteriormente, impede que se 

tirem conclusões mais detalhadas. A próxima variável presente nas regressões da Tabela 8 é 

VARDOWJt, que representa a variação trimestral dos retornos do índice Dow Jones Industrial 

da Bolsa de Valores de Nova York. Com exceção da regressão referente às empresas com alta 
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alavancagem, essa variável apresentou sinal negativo e significante. A associação negativa 

entre a variação dos retornos do Dow Jones (VARDOWJt) e a volatilidade dos retornos das 

ações (LNVOLATt) sugere que pode existir um efeito contágio que explique a volatilidade dos 

retornos das ações brasileiras. Assim, quedas na Bolsa de Valores de Nova York tenderiam a 

incrementar a volatilidade dos retornos dos ativos no Brasil. 

A última variável independente presente nas regressões da Tabela 8 é VARPIBt, que 

representa a variação trimestral do PIB industrial brasileiro. Com exceção da subamostra de 

empresas com menor alavancagem, os resultados apontaram uma associação negativa e 

significante entre a variação do PIB e a volatilidade dos retornos das ações. A interpretação 

para tal resultado seria a de que uma queda no PIB traz como conseqüência um aumento da 

incerteza com relação à conjuntura econômica de um país. Aumentando a incerteza cresce o 

prêmio pelo risco exigido pelos investidores e, conseqüentemente, a volatilidade dos retornos 

das ações negociadas no mercado. Tal resultado corrobora os encontrados nos trabalhos de 

Schwert (1989) e Campbell, Lettau, Malkiel e Xu (2001), por exemplo. 

 

5.3.2. Segmentação da amostra por tamanho das companhias 
 

Ainda que os coeficientes apresentados na Tabela 8 tenham mostrado resultados 

importantes e significantes, é imprescindível avaliar o grau de robustez de tais resultados. 

Para tanto, foram realizados testes adicionais classificando a amostra por tamanho das 

companhias. A capitalização de mercado das companhias (LNCAPMERCt) foi utilizada como 

proxy para tamanho. A segmentação por tamanho foi realizada dividindo-se novamente a 

amostra total em tercis e levando-se em conta a capitalização média de mercado das empresas 

no período de estudo. Cada companhia da amostra teve apurada a sua capitalização de 

mercado ao final de cada mês. A capitalização média de mercado foi então calculada por meio 

da média das capitalizações mensais entre janeiro de 1995 e setembro de 2003, obedecendo-se 

à disponibilidade dos dados de cada companhia nesse intervalo de tempo. 

Os grupos das maiores companhias e das empresas médias contaram com 12 

integrantes cada um. As menores empresas da amostra formaram um grupo com 11 

participantes. Os resultados das regressões para a amostra classificada por tamanho são 

apresentados na Tabela 10 e os testes com os resíduos aparecem na Tabela 11. A coluna à 

direita da Tabela 10 repete os resultados para toda a amostra, conforme já apresentado na 

Tabela 8. 
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Tabela 10: Regressões multivariadas classificadas por tamanho das companhias 
 

Variáveis Companhias Companhias Companhias Toda a
explicativas menores médias maiores amostra
constante -1,510541 -1,777015 -1,128587 -1,268925

(-4,58) (-3,70) (-5,24) (-9,68)
[0,0000] [0,0002] [0,0000] [0,0000]

LNVOLAT t-1 0,567402 0,596603 0,608104 0,591640
(14,83) (11,26) (11,96) (18,69)
[0,0000] [0,0000] [0,0000] [0,0000]

VARENDIV t 0,695734 0,698805 0,598011 0,689973
(3,55) (2,85) (2,58) (5,52)

[0,0004] [0,0045] [0,0103] [0,0000]
LNRFECH t -0,075633 -0,243263 -0,095186 -0,133619

(-1,36) (-3,55) (-1,69) (-3,72)
[0,1718] [0,0004] [0,0907] [0,0002]

VARGIRO t 2,577724 21,416050 91,091250 3,726468
(2,37) (1,01) (8,15) (1,90)

[0,0184] [0,3101] [0,0000] [0,0567]
TXJUROS t 1,460274 2,847958 3,513006 2,396898

(1,66) (3,11) (4,72) (4,81)
[0,0978] [0,0020] [0,0000] [0,0000]

LNCAPMERC t -0,000493 0,011786 -0,015852 -0,010910
(-0,03) (0,52) (-2,29) (-2,19)

[0,9757] [0,5995] [0,0222] [0,0287]
VARDOWJ t -0,073825 -0,244629 -0,134366 -0,146327

(-0,67) (-2,52) (-1,31) (-2,42)
[0,4985] [0,0119] [0,1902] [0,0156]

VARPIB t -0,328235 -0,523567 -0,497741 -0,444084
(-2,13) (-2,51) (-2,54) (-3,96)

[0,0336] [0,0124] [0,0113] [0,0001]
        R2 0,394 0,467 0,552 0,473
        R2 ajustado 0,378 0,455 0,542 0,469
        Estatística F 24,617 38,167 54,560 114,859
        Prob (Estatística F) 0,000 0,000 0,000 0,000
        No. de observações 311 357 363 1.031  
O período da amostra vai de janeiro de 1995 a setembro de 2003. A amostra inclui companhias consideradas 
líquidas, ou seja, aquelas que participaram pelo menos dez vezes da carteira teórica do Ibovespa no período. A 
variável dependente das regressões é LNVOLATt, que representa o logaritmo natural do desvio-padrão dos 
retornos da ação no trimestre t. LNVOLATt-1 representa o logaritmo natural da volatilidade dos retornos da ação 
no trimestre t-1. VARENDIVt é a diferença no grau de alavancagem da empresa entre os trimestres t-1 e t. 
LNRFECHt é o retorno logarítmico do preço de fechamento da ação no trimestre t. VARGIROt representa a 
diferença entre o giro da ação nos trimestres t-1 e t. TXJUROSt é a taxa real de juros (diferença entre a taxa DI-
Cetip e o IPCA) ao final do trimestre t. LNCAPMERCt é o logaritmo da capitalização de mercado da companhia 
ao final do trimestre t. VARDOWJt representa a diferença entre os retornos do índice Dow Jones Industrial nos 
trimestres t-1 e t. VARPIBt é a variação ocorrida no PIB industrial brasileiro entre os trimestres t-1 e t. A 
classificação por tamanho foi realizada utilizando-se tercis, tendo como base o logaritmo da capitalização de 
mercado média das companhias. Os grupos com companhias maiores e médias contaram com 12 empresas cada. 
O grupo de tamanho menor incluiu 11 companhias. Os erros-padrão dos estimadores foram ajustados segundo o 
método Newey-West. Os números entre parênteses mostram as estatísticas-t dos coeficientes. Os valores-p dos 
coeficientes aparecem entre colchetes. 
 

 

 Comparando-se os resultados da Tabela 8 com a Tabela 10, é possível observar que os 

coeficientes das regressões são similares, seja dividindo a amostra por alavancagem ou por 

tamanho das empresas. Não apenas os coeficientes mantiveram-se dentro de uma determinada 
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faixa de valores, mas também seus níveis de significância. As relações significantes entre as 

variáveis independentes e a variável dependente mantiveram exatamente o mesmo sinal, 

mostrando a robustez do modelo. Contudo, tais resultados não seriam importantes caso 

existisse uma correspondência direta entre as empresas mais (menos) alavancadas e as 

maiores (menores) companhias. Avaliando-se as companhias da amostra, tal correspondência 

não foi encontrada, confirmando que os resultados das regressões segmentadas por 

alavancagem e por tamanho das empresas realmente são robustos.  

 
Tabela 11: Teste dos resíduos das regressões classificadas por tamanho das companhias 
 

Testes dos Companhias Companhias Companhias Toda a
resíduos menores médias maiores amostra

Breusch-Godfrey (1 lag ) 1,455360 1,048414 1,824654 0,477623
Prob. [0,2286] [0,3066] [0,1776] [0,4897]

Breusch-Godfrey (2 lags ) 0,991100 1,132695 1,039595 1,856719
Prob. [0,3724] [0,3234] [0,3547] [0,1567]

Jarque-Bera 0,287785 2,745312 0,126668 1,765519
Prob. [0,8660] [0,2534] [0,9386] [0,4136]  

O período da amostra vai de janeiro de 1995 a setembro de 2003. Foram realizados dois testes distintos com os 
resíduos das regressões classificadas por tamanho das companhias. O teste Breusch-Godfrey mede o grau de 
correlação dos resíduos. A hipótese nula é de não-existência de correlação dos resíduos. A tabela apresenta a 
estatística-F do teste Breusch-Godfrey para uma e duas defasagens (lags). A estatística Jarque-Bera objetiva 
testar se os resíduos seguem distribuição normal. A hipótese nula é de que os resíduos apresentam distribuição 
normal. Os valores-p de ambos os testes são apresentados entre colchetes. 
 

 

Conforme o argumento da teoria da retroalimentação, os resultados da Tabela 10 

confirmam o caráter persistente da volatilidade dos retornos das ações, medido pelos 

coeficientes de LNVOLATt-1. A relação positiva entre alavancagem e volatilidade continuou, 

independentemente do tamanho das companhias. Todos os coeficientes de variação na 

alavancagem (VARENDIVt) mostraram-se altamente significantes, com o maior p-valor sendo 

de 1,03% e confirmando que o nível de alavancagem (endividamento) é um fator importante 

para explicar a volatilidade dos retornos das ações. Na Tabela 10, a relação entre o retorno 

logarítmico das ações (LNRFECHt) e a volatilidade dos retornos das ações (LNVOLATt) 

permaneceu negativa, com os coeficientes situados entre -1 e zero. Os coeficientes que 

relacionam a variação no giro dos negócios com as ações (VARGIROt) e a volatilidade dos 

retornos das ações (LNVOLATt) apresentaram sinais positivos e significantes para as 

subamostras de empresas menores e maiores. No caso de empresas de tamanho médio, o 

coeficiente não foi significante. De qualquer maneira, os resultados continuaram a indicar que 

um aumento no giro dos negócios com a ação tende a aumentar a volatilidade do papel. Assim 
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como foi feito na segmentação por alavancagem, substituiu-se a variação no giro dos negócios 

com as ações (VARGIROt) por sua defasagem VARGIROt-1 nas subamostras por tamanho. 

Novamente não foi possível verificar o argumento da chegada seqüencial de informações de 

que existe uma relação defasada entre o volume (giro) das ações e a volatilidade de seus 

retornos. 

A relação entre a taxa real de juros (TXJUROSt) e a volatilidade dos retornos das ações 

(LNVOLATt) continuou mostrando resultados positivos, conforme o esperado. Os resultados 

da capitalização de mercado das companhias (LNCAPMERCt) para a segmentação por 

tamanho mostraram-se insignificantes, com exceção da regressão que utilizou as empresas 

maiores. A variação dos retornos do Dow Jones (VARDOWJt) também mostrou resultados 

fracos para a amostra dividida por tamanho, o que dificulta concluir se existe efetivamente 

uma relação entre o retorno das ações nos Estados Unidos e a volatilidade do mercado 

acionário brasileiro. Finalmente, o coeficiente da variação do Produto Interno Bruto 

(VARPIBt) apresentou resultados negativos e significantes, reforçando a idéia de que uma 

queda no PIB traz como conseqüência um aumento da incerteza e da volatilidade dos retornos 

das ações. 

 

5.3.3. Impacto da alteração do regime cambial sobre a amostra 
 

Dando continuidade aos testes de robustez do modelo, o próximo passo foi tentar 

analisar os resultados levando em consideração eventos importantes ocorridos no intervalo de 

tempo coberto pelo estudo. No período entre 1995 e 2003, os eventos mais importantes estão 

relacionados com as diversas crises que assolaram a economia brasileira e mundial. Em 

ordem cronológica, ocorreram a crise do México em 1995, da Ásia em 1997, da Rússia em 

1998, a desvalorização do Real em 1999, a crise Argentina de 2000 e, finalmente, o temor do 

resultado das eleições no Brasil em 2002. Inicialmente, a idéia era dividir a amostra utilizando 

cada um desses eventos como segmentador. Isso não foi possível, uma vez que o tamanho das 

subamostras mostrou-se insuficiente para a realização dos testes. Assim, optou-se por avaliar 

as regressões levando-se em conta um evento local, ou seja, a alteração na política cambial 

ocorrida no Brasil em 1999. Todos os demais eventos mencionados tiveram sua origem no 

exterior. A mudança do regime de câmbio no Brasil teve como objetivo estancar a perda de 

reservas cambiais oriunda das consecutivas crises ocorridas até então. Além do mais, a 

mudança do câmbio teve como conseqüência a substituição da âncora cambial utilizada até 

aquele momento pelo regime de metas de inflação. Portanto, entendeu-se como relevante 
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avaliar se houve impacto da alteração da política cambial sobre os resultados dos modelos 

deste estudo. Daí a justificativa para a escolha desse evento específico. 

O possível impacto da alteração no regime cambial sobre os resultados do modelo foi 

medido por meio da inclusão da variável dummy REGCAMBIOt. A variável REGCAMBIOt 

assumiu valor zero para os trimestres que antecederam a alteração no regime (1995 até 1998) 

e valor 1 para os trimestres posteriores à implantação da nova política de câmbio (1999 até 

2003, para efeitos deste estudo). A segunda coluna da Tabela 12 repete os resultados do 

modelo para toda a amostra (conforme Tabela 8) antes da inclusão da variável dummy para o 

câmbio. Esses resultados foram então comparados com os do modelo que utilizou 

REGCAMBIOt. 

Como mostra a Tabela 12, a dummy referente à alteração do regime cambial 

(REGCAMBIOt) apresentou um resultado positivo e bastante significante, com p-valor 

inferior a 1%. Isso indica que a alteração na política cambial ocorrida em 1999 acentuou a 

volatilidade dos retornos no mercado acionário. Com relação à robustez dos coeficientes das 

demais variáveis, é possível observar que a maioria dos coeficientes permaneceu significante 

e com a mesma magnitude. As exceções foram os coeficientes da taxa real de juros 

(TXJUROSt) e a variação dos retornos do Dow Jones (VARDOWJt). O coeficiente de 

TXJUROSt mais do que dobrou, passando de 2,40 para 5,16. Ao mesmo tempo, a significância 

do coeficiente dessa variável experimentou um incremento substancial, com a estatística-t 

aumentando de 4,82 para 8,07. Enquanto a taxa real de juros (TXJUROSt) confirmou sua 

significância no modelo, a variação dos retornos do Dow Jones (VARDOWJt) perdeu 

significância com a inclusão da dummy referente à alteração do câmbio (REGCAMBIOt). Na 

regressão que não incluiu REGCAMBIOt, a variável VARDOWJt apresentou um coeficiente de 

-0,15 e p-valor de 1,56%. Já na regressão com dummy, o coeficiente de VARDOWJt continuou 

negativo (-0,04), mas perdeu significância no modelo (p-valor de 47,62%). 

No modelo que incluiu a variável de alteração do regime cambial (REGCAMBIOt), o 

coeficiente da volatilidade dos retornos das ações (LNVOLATt-1) mostrou novamente o caráter 

persistente da volatilidade, corroborando a teoria da retroalimentação. O coeficiente de 

variação no grau de alavancagem financeira (VARENDIVt) também não foi alterado pela 

inclusão da dummy e mostrou sinal positivo e significante, reforçando a idéia de que o grau de 

alavancagem é em parte responsável pela volatilidade dos retornos das ações. Após a inclusão 

da dummy, o retorno logarítmico das ações (LNRFECHt) continuou apresentando uma 

elasticidade negativa com relação à volatilidade dos retornos. A variação no giro dos negócios 

com as ações (VARGIROt) seguiu mostrando que a volatilidade dos retornos das ações tende a 



 65

aumentar com um giro maior dos negócios. Finalmente, a capitalização de mercado das 

companhias (LNCAPMERCt) e a variação do Produto Interno Bruto (VARPIBt) mantiveram 

associações negativas com a volatilidade, indicando que os retornos das ações de empresas 

menores tendem a apresentar maior volatilidade, além de mostrar que um incremento do PIB 

parece atenuar a volatilidade dos retornos no mercado acionário. 

 
Tabela 12: Impacto da alteração do regime cambial nos resultados da regressão 
 

Variáveis Amostra sem Amostra com
explicativas dummy câmbio dummy câmbio
constante -1,268925 -1,559807

(-9,68) (-10,32)
[0,0000] [0,0000]

LNVOLAT t-1 0,591640 0,556740
(18,69) (14,80)
[0,0000] [0,0000]

VARENDIV t 0,689973 0,682484
(5,52) (5,24)

[0,0000] [0,0000]
LNRFECH t -0,133619 -0,150900

(-3,72) (-4,30)
[0,0002] [0,0000]

VARGIRO t 3,726468 3,623597
(1,90) (1,85)

[0,0567] [0,0632]
TXJUROS t 2,396898 5,161930

(4,81) (8,07)
[0,0000] [0,0000]

LNCAPMERC t -0,010910 -0,012812
(-2,19) (-2,78)

[0,0287] [0,0054]
VARDOWJ t -0,146327 -0,043074

(-2,42) (-0,71)
[0,0156] [0,4762]

VARPIB t -0,444084 -0,431586
(-3,96) (-3,93)

[0,0001] [0,0001]
REGCAMBIO t 0,174378

(5,81)
[0,0000]

        R2 0,473 0,499
        R2 ajustado 0,469 0,495
        Estatística F 114,859 113,308
        Prob (Estatística F) 0,000 0,000
        No. de observações 1.031 1.031  



 66

O período da amostra vai de janeiro de 1995 a setembro de 2003. A amostra inclui companhias consideradas 
líquidas, ou seja, aquelas que participaram pelo menos dez vezes da carteira teórica do Ibovespa no período. A 
variável dependente das regressões é LNVOLATt, que representa o logaritmo natural do desvio-padrão dos 
retornos da ação no trimestre t. LNVOLATt-1 representa o logaritmo natural da volatilidade dos retornos da ação 
no trimestre t-1. VARENDIVt é a diferença no grau de alavancagem da empresa entre os trimestres t-1 e t. 
LNRFECHt é o retorno logarítmico do preço de fechamento da ação no trimestre t. VARGIROt representa a 
diferença entre o giro da ação nos trimestres t-1 e t. TXJUROSt é a taxa real de juros (diferença entre a taxa DI-
Cetip e o IPCA) ao final do trimestre t. LNCAPMERCt é o logaritmo da capitalização de mercado da companhia 
ao final do trimestre t. VARDOWJt representa a diferença entre os retornos do índice Dow Jones Industrial nos 
trimestres t-1 e t. VARPIBt é a variação ocorrida no PIB industrial brasileiro entre os trimestres t-1 e t. 
REGCAMBIOt é uma variável dummy que assumiu o valor zero para o período antes da mudança na política 
cambial (1995 até 1998) e o valor 1 para o período posterior à alteração no câmbio (1999 até 2003). Os erros-
padrão dos estimadores foram ajustados segundo o método Newey-West. Os números entre parênteses mostram 
as estatísticas-t dos coeficientes. Os valores-p dos coeficientes aparecem entre colchetes. 
 

 

Assim como foi feito na Tabela 9 e na Tabela 11, a Tabela 13 indica os resultados dos 

testes Breusch-Godfrey e Jarque-Bera para os resíduos das regressões da Tabela 12. 

Analisando os p-valores do teste Breusch-Godfrey, observa-se que o modelo que contém a 

dummy referente à alteração do câmbio (REGCAMBIOt) apresenta fraca autocorrelação dos 

resíduos. Contudo, ainda que exista alguma autocorrelação nos resíduos da regressão com a 

dummy REGCAMBIOt, a regressão sem a dummy não apresenta autocorrelação em seus 

resíduos. Esse fato, somado à constatação de que os coeficientes de ambas as regressões 

apresentaram resultados similares, indica que tais coeficientes não são viesados. No que tange 

a hipótese de normalidade dos resíduos, esta é confirmada por meio do teste Jarque-Bera (p-

valor de 26,82%). Os resultados da Tabela 13, combinados com a comparação dos 

coeficientes obtidos na Tabela 12, mostram que, de forma geral, o modelo é robusto. 

 
Tabela 13: Teste dos resíduos da regressão com impacto da alteração do regime cambial 
 

Testes dos Amostra sem Amostra com
resíduos dummy câmbio dummy câmbio

Breusch-Godfrey (1 lag ) 0,477623 2,612304
Prob. [0,4897] [0,1063]

Breusch-Godfrey (2 lags ) 1,856719 2,456099
Prob. [0,1567] [0,0863]

Jarque-Bera 1,765519 2,631855
Prob. [0,4136] [0,2682]  

O período da amostra vai de janeiro de 1995 a setembro de 2003. Foram realizados dois testes distintos com os 
resíduos das regressões classificadas por regime cambial. O teste Breusch-Godfrey mede o grau de correlação 
dos resíduos. A hipótese nula é de não-existência de correlação dos resíduos. A tabela apresenta a estatística-F 
do teste Breusch-Godfrey para uma e duas defasagens (lags). A estatística Jarque-Bera objetiva testar se os 
resíduos seguem distribuição normal. A hipótese nula é de que os resíduos são normalmente distribuídos. Os 
valores-p de ambos os testes são apresentados entre colchetes. 
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Contudo, a perda de significância da variação dos retornos do Dow Jones 

(VARDOWJt) na regressão que incluiu a dummy de alteração da política cambial estimulou 

novos testes excluindo-se VARDOWJt e mantendo-se a dummy referente à alteração do regime 

cambial (REGCAMBIOt). Dessa forma, foram reestimadas as regressões da Tabela 8 com a 

nova especificação, cujos resultados aparecem na Tabela 14. Comparando-se a Tabela 8 com 

a Tabela 14, é possível observar que os coeficientes das variáveis independentes mantiveram 

magnitudes e níveis de significância semelhantes, comprovando a robustez dos resultados. 

Substituindo-se a variação dos retornos do Dow Jones (VARDOWJt) pela variável referente à 

alteração do câmbio (REGCAMBIOt), ocorreram aumentos nos coeficientes de determinação 

(R2) e nos valores das estatísticas F dos modelos. Tomando-se como exemplo os resultados da 

amostra como um todo (coluna da direita), na Tabela 8 o R2 ajustado foi de 46,9%, enquanto 

na Tabela 14 aumentou para 49,6%. A estatística F, por sua vez, aumentou de 114,860 

(Tabela 8) para 127,476 (Tabela 14), mostrando que o conjunto de coeficientes da regressão 

multivariada sofreu um incremento de significância. Classificando-se a amostra por níveis de 

alavancagem, os incrementos em R2 e na estatística F também foram verificados. Os 

resultados da Tabela 14 mostram que, independentemente do nível de alavancagem das 

empresas, a alteração no regime cambial aumentou a volatilidade dos retornos das ações no 

mercado brasileiro. 

Assim como foi feito com as regressões segmentadas por alavancagem, testaram-se os 

modelos com a variável dummy também para a amostra classificada por tamanho das 

companhias. Os resultados são apresentados na Tabela 16 e na Tabela 17. Na comparação 

entre a Tabela 10 e a Tabela 16, tem-se novamente que a variável referente à alteração do 

câmbio (REGCAMBIOt) melhorou a especificação do modelo. Para a amostra como um todo, 

o coeficiente de determinação aumentou de 47,3% para 49,9%, e a estatística F passou de 

114,859 para 127,476. No que tange as subamostras, tais incrementos também ocorreram. As 

empresas menores aumentaram o R2 de 39,4% para 48,6% e a estatística F mudou de 24,617 

para 26,922. Nas empresas médias, ainda que o R2 tenha caído de 46,7% para 45,5%, a 

estatística F subiu de 38,167 para 40,842. No caso das empresas maiores, o R2 passou de 

47,3% para 57,3% e a estatística F subiu de 54,560 para 64,930. A melhoria dos resultados 

dos modelos após a substituição da variação dos retornos do Dow Jones (VARDOWJt) pela 

dummy referente à alteração do câmbio (REGCAMBIOt) parece corroborar os resultados 

encontrados por Panzieri Filho e Belitsky (2003) de que não é possível afirmar que exista uma 

dependência forte entre os mercados acionários brasileiro e norte-americano. 
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Tabela 14: Regressões classificadas por níveis de alavancagem com inclusão da dummy REGCAMBIO 
 

Variáveis Menor Média Maior Toda a
explicativas alavancagem alavancagem alavancagem amostra
constante -0,797572 -2,210544 -1,277143 -1,571865

(-2,57) (-9,36) (-5,88) (-10,50)
[0,0105] [0,0000] [0,0000] [0,0000]

LNVOLAT t-1 0,505665 0,456900 0,610003 0,554502
(11,27) (9,64) (10,65) (14,88)
[0,0000] [0,0000] [0,0000] [0,0000]

VARENDIV t 0,898275 0,520425 0,692061 0,679638
(2,61) (3,25) (3,15) (5,19)

[0,0095] [0,0012] [0,0017] [0,0000]
LNRFECH t -0,046044 -0,170094 -0,203514 -0,158049

(-0,73) (-3,14) (-4,30) (-4,74)
[0,4604] [0,0018] [0,0000] [0,0000]

VARGIRO t 68,404850 1,999317 77,031510 3,605815
(3,53) (1,65) (3,88) (1,84)

[0,0005] [0,0984] [0,0001] [0,0647]
TXJUROS t 3,445451 6,758811 4,689073 5,241697

(2,88) (6,97) (4,90) (8,27)
[0,0042] [0,0000] [0,0000] [0,0000]

LNCAPMERC t -0,053879 -0,004171 -0,014901 -0,012830
(-4,07) (-0,69) (-2,34) (-2,79)

[0,0001] [0,4857] [0,0198] [0,0053]
REGCAMBIO t 0,178114 0,211515 0,137666 0,178146

(3,37) (5,94) (3,12) (6,16)
[0,0009] [0,0000] [0,0019] [0,0000]

VARPIB t -0,371828 -0,460285 -0,424100 -0,436505
(-1,73) (-2,69) (-2,38) (-3,98)

[0,0835] [0,0073] [0,0175] [0,0001]
        R2 0,486 0,455 0,573 0,499
        R2 ajustado 0,468 0,444 0,564 0,495
        Estatística F 26,922 40,842 64,930 127,476
        Prob (Estatística F) 0,000 0,000 0,000 0,000
        No. de observações 236 400 395 1.031    
O período da amostra vai de janeiro de 1995 a setembro de 2003. A amostra inclui companhias consideradas 
líquidas, ou seja, aquelas que participaram pelo menos dez vezes da carteira teórica do Ibovespa no período. A 
variável dependente das regressões é LNVOLATt, que representa o logaritmo natural do desvio-padrão dos 
retornos da ação no trimestre t. LNVOLATt-1 representa o logaritmo natural da volatilidade dos retornos da ação 
no trimestre t-1. VARENDIVt é a diferença no grau de alavancagem da empresa entre os trimestres t-1 e t. 
LNRFECHt é o retorno logarítmico do preço de fechamento da ação no trimestre t. VARGIROt representa a 
diferença entre o giro da ação nos trimestres t e t-1. TXJUROSt é a taxa real de juros (diferença entre a taxa DI-
Cetip e o IPCA) ao final do trimestre t. LNCAPMERCt é o logaritmo da capitalização de mercado da companhia 
ao final do trimestre t. REGCAMBIOt é uma variável dummy que assumiu o valor zero para o período antes da 
mudança na política cambial (1995 até 1998) e o valor 1 para o período posterior à alteração no câmbio (1999 
até 2003). VARPIBt é a variação ocorrida no PIB industrial brasileiro entre os trimestres t e t-1. A classificação 
por nível de alavancagem foi realizada utilizando-se tercis, tendo como base o grau de alavancagem médio das 
companhias. Os grupos com maior alavancagem e média alavancagem contaram com 12 empresas cada. O grupo 
de menor alavancagem concentrou 11 companhias. Os erros-padrão dos estimadores foram ajustados segundo o 
método Newey-West. Os números entre parênteses mostram as estatísticas-t dos coeficientes. Os valores-p dos 
coeficientes aparecem entre colchetes. 
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Tabela 15: Teste dos resíduos das regressões classificadas por níveis de alavancagem com inclusão da 
dummy REGCAMBIO. 
 

Testes dos Menor Média Maior Toda a
resíduos alavancagem alavancagem alavancagem amostra

Breusch-Godfrey (1 lag ) 0,321203 1,686725 0,010897 2,593094
Prob. [0,5714] [0,1948] [0,9169] [0,1076]

Breusch-Godfrey (2 lags ) 0,863000 1,126175 0,14939 2,375945
Prob. [0,4233] [0,3253] [0,8613] [0,0934]

Jarque-Bera 0,424128 2,458841 4,333106 2,884757
Prob. [0,8089] [0,2925] [0,1146] [0,2364]  

O período da amostra vai de janeiro de 1995 até setembro de 2003. Foram realizados dois testes distintos com os 
resíduos das regressões classificadas por regime cambial. O teste Breusch-Godfrey mede o grau de correlação 
dos resíduos. A hipótese nula é de não-existência de correlação dos resíduos. A tabela apresenta a estatística-F 
do teste Breusch-Godfrey para uma e duas defasagens (lags). A estatística Jarque-Bera objetiva testar se os 
resíduos seguem distribuição normal. A hipótese nula é de que os resíduos são normalmente distribuídos. Os 
valores-p de ambos os testes são apresentados entre colchetes. 
 

 
Tabela 16: Regressões classificadas por tamanho das companhias com inclusão da dummy REGCAMBIO 
 

Variáveis Companhias Companhias Companhias Toda a
explicativas menores médias maiores amostra
constante -1,637844 -1,287651 -1,327450 -1,571865

(-4,88) (-2,74) (-4,75) (-10,50)
[0,0000] [0,0064] [0,0000] [0,0000]

LNVOLAT t-1 0,509697 0,508461 0,594373 0,554502
(11,85) (10,91) (10,11) (14,88)
[0,0000] [0,0000] [0,0000] [0,0000]

VARENDIV t 0,706432 0,670754 0,587176 0,679638
(3,19) (2,70) (2,41) (5,19)

[0,0016] [0,0071] [0,0162] [0,0000]
LNRFECH t -0,090870 -0,263548 -0,119264 -0,158049

(-1,81) (-4,37) (-2,26) (-4,74)
[0,0699] [0,0000] [0,0242] [0,0000]

VARGIRO t 2,706432 13,784580 85,440970 3,605815
(3,19) (0,66) (7,51) (1,84)

[0,0016] [0,5061] [0,0000] [0,0647]
TXJUROS t 3,890096 6,306760 5,190913 5,241697

(4,23) (6,22) (4,74) (8,27)
[0,0000] [0,0000] [0,0000] [0,0000]

LNCAPMERC t -0,013639 -0,039411 -0,014731 -0,012830
(-0,86) (-1,82) (-2,40) (-2,79)

[0,3878] [0,0685] [0,0167] [0,0053]
REGCAMBIO t 0,171903 0,272941 0,102877 0,178146

(4,17) (6,93) (2,05) (6,16)
[0,0000] [0,0000] [0,0405] [0,0000]

VARPIB t -0,342504 -0,525481 -0,488346 -0,436505
(-2,28) (-2,67) (-2,50) (-3,98)

[0,0229] [0,0079] [0,0126] [0,0001]
        R2 0,428 0,512 0,558 0,499
        R2 ajustado 0,413 0,501 0,548 0,495
        Estatística F 28,265 45,756 56,023 127,476
        Prob (Estatística F) 0,000 0,000 0,000 0,000
        No. de observações 311 357 363 1.031  
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O período da amostra vai de janeiro de 1995 a setembro de 2003. A amostra inclui companhias consideradas 
líquidas, ou seja, aquelas que participaram pelo menos dez vezes da carteira teórica do Ibovespa no período. A 
variável dependente das regressões é LNVOLATt, que representa o logaritmo natural do desvio-padrão dos 
retornos da ação no trimestre t. LNVOLATt-1 representa o logaritmo natural da volatilidade dos retornos da ação 
no trimestre t-1. VARENDIVt é a diferença no grau de alavancagem da empresa entre os trimestres t-1 e t. 
LNRFECHt é o retorno logarítmico do preço de fechamento da ação no trimestre t. VARGIROt representa a 
diferença entre o giro da ação nos trimestres t-1 e t. TXJUROSt é a taxa real de juros (diferença entre a taxa DI-
Cetip e o IPCA) ao final do trimestre t. LNCAPMERCt é o logaritmo da capitalização de mercado da companhia 
ao final do trimestre t. REGCAMBIOt é uma variável dummy que assumiu o valor zero para o período antes da 
mudança na política cambial (1995 até 1998) e o valor 1 para o período posterior à alteração no câmbio (1999 
até 2003). VARPIBt é a variação ocorrida no PIB industrial brasileiro entre os trimestres t-1 e t. A classificação 
por tamanho foi realizada utilizando-se tercis, tendo como base o logaritmo da capitalização de mercado média 
das companhias. Os grupos com companhias maiores e médias contaram com 12 empresas cada. O grupo de 
tamanho menor incluiu 11 companhias. Os erros-padrão dos estimadores foram ajustados segundo o método 
Newey-West. Os números entre parênteses mostram as estatísticas-t dos coeficientes. Os valores-p dos 
coeficientes aparecem entre colchetes. 
 

 
Tabela 17: Teste dos resíduos das regressões classificadas por tamanho das companhias com inclusão da 
dummy REGCAMBIO 
 

Testes dos Companhias Companhias Companhias Toda a
resíduos menores médias maiores amostra

Breusch-Godfrey (1 lag ) 4,501266 2,759670 1,190473 2,593094
Prob. [0,0347] [0,0976] [0,2760] [0,1076]

Breusch-Godfrey (2 lags ) 2,261641 1,598669 0,643763 2,375945
Prob. [0,1059] [0,2037] [0,5259] [0,0934]

Jarque-Bera 0,851135 0,684034 0,495082 2,884757
Prob. [0,6534] [0,7103] [0,7807] [0,2364]  

O período da amostra vai de janeiro de 1995 a setembro de 2003. Foram realizados dois testes distintos com os 
resíduos das regressões classificadas por tamanho das companhias. O teste Breusch-Godfrey mede o grau de 
correlação dos resíduos. A hipótese nula é de não-existência de correlação dos resíduos. A tabela apresenta a 
estatística-F do teste Breusch-Godfrey para uma e duas defasagens (lags). A estatística Jarque-Bera objetiva 
testar se os resíduos seguem distribuição normal. A hipótese nula é de que os resíduos apresentam distribuição 
normal. Os valores-p de ambos os testes são apresentados entre colchetes. 
 

 

5.3.4. Tipos de ações, governança corporativa e volatilidade dos retornos 
 

Os resultados anteriores mostraram que eventos específicos ocorridos no Brasil, como 

a alteração no regime cambial em 1999, podem ser importantes para explicar a volatilidade 

dos retornos no mercado acionário. Outras facetas próprias do mercado de ações no Brasil 

merecem ser levadas em conta nesse trabalho. A manutenção do controle da companhia por 

meio da emissão de ações preferenciais é uma delas. O esforço em melhorar as práticas de 

governança corporativa conduzido pela Bovespa é outro evento importante. Para medir o 

impacto da existência de grande quantidade de ações preferenciais negociadas no mercado 

brasileiro e da possibilidade de aderir aos Níveis Diferenciados de Governança Corporativa da 
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Bovespa sobre a volatilidade dos retornos das ações, duas variáveis foram adicionadas ao 

modelo trabalhado no tópico anterior. A variável dummy TIPOACAOt assumiu o valor zero 

quando a observação da amostra referia-se à uma ação ordinária. Para as ações preferenciais 

contidas na amostra, TIPOACAOt assumiu o valor 1. Das 35 empresas participantes da 

amostra, apenas em quatro delas foram levadas em consideração as ações ordinárias. As 

outras 31 companhias compuseram a amostra com suas ações preferenciais. No que tange as 

1.031 observações da amostra, 895 (86,81%) referiam-se a ações preferenciais e 136 

(13,19%) consistiam de ações ordinárias. 

A outra variável incluída no modelo foi a dummy NIVELGOVt, que assumiu o valor 

zero no intervalo de tempo em que a companhia não havia ainda aderido aos Níveis 

Diferenciados de Governança Corporativa da Bovespa (Nível 1 ou Nível 2) e o valor 1 a partir 

do momento em que a empresa fez a adesão. Do total da amostra, 958 observações (92,92%) 

relacionaram-se com a ausência de adesão aos níveis de governança corporativa da Bovespa e 

apenas 73 (7,08%) das observações representaram a adesão aos níveis de governança. 

Explica-se o baixo percentual de observações de empresas que aderiram pelo fato de que as 

primeiras adesões ocorreram apenas em junho de 2001. Outras adesões ocorreram entre 2002 

e 2004. Para cada companhia incluída na amostra, a variável NIVELGOVt apenas assumiu o 

valor 1 a partir do trimestre em que ocorreu a adesão por parte da empresa. Evidentemente, as 

adesões ocorridas após setembro de 2003 não foram registradas na amostra e não fazem parte 

deste estudo.  

A Tabela 18 e a Tabela 19 mostram os resultados das especificações alternativas que 

incluíram a dummy para o tipo de ação (TIPOACAOt) e a dummy de adesão aos níveis 

diferenciados de governança (NIVELGOVt). A Tabela 18 apresenta cinco regressões distintas, 

com as especificações apresentadas abaixo. 

 

Regressão A: 

+++++= − ttttt VARGIROLNRFECHVARENDIVLNVOLATLNVOLAT 43211 ββββα  

                       ttttt TIPOACAOVARPIBLNCAPMERCTXJUROS εββββ +++++ 8765  

                  ( 17 ) 
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Regressão B: 

+++++= − ttttt VARGIROLNRFECHVARENDIVLNVOLATLNVOLAT 43211 ββββα  

                       +++++ ttt VARPIBREGCAMBIOLNCAPMERCTXJUROS 8765 ββββ  

 ttTIPOACAO εβ ++ 9               ( 18 ) 

 

Regressão C: 

+++++= − ttttt VARGIROLNRFECHVARENDIVLNVOLATLNVOLAT 43211 ββββα  

                       ttttt NIVELGOVVARPIBLNCAPMERCTXJUROS εββββ +++++ 8765  

                         ( 19 ) 

 

Regressão D: 

+++++= − ttttt VARGIROLNRFECHVARENDIVLNVOLATLNVOLAT 43211 ββββα  

                       +++++ ttt VARPIBREGCAMBIOLNCAPMERCTXJUROS 8765 ββββ  

 ttNIVELGOV εβ ++ 9               ( 20 ) 

 

Regressão E: 

+++++= − ttttt VARGIROLNRFECHVARENDIVLNVOLATLNVOLAT 43211 ββββα  

                       +++++ ttt VARPIBREGCAMBIOLNCAPMERCTXJUROS 8765 ββββ  

 ttt NIVELGOVTIPOACAO εββ +++ 109             ( 21 ) 

 

 

Nas regressões acima, a variável dependente é LNVOLATt, que representa o logaritmo 

natural do desvio-padrão dos retornos da ação no trimestre t. Com relação às variáveis 

independentes, LNVOLATt-1 representa a primeira defasagem da variável dependente. 

VARENDIVt é a diferença no grau de alavancagem da empresa em dois trimestres 

consecutivos. LNRFECHt é o retorno logarítmico do preço de fechamento da ação em 

determinado trimestre. VARGIROt representa a diferença entre o giro da ação em dois 

trimestres subseqüentes. TXJUROSt é a taxa real de juros ao final de um trimestre. 

LNCAPMERCt é o logaritmo da capitalização de mercado da companhia ao final do trimestre. 

REGCAMBIOt é uma variável dummy com valor zero para o período antes da mudança na 

política cambial (1995 até 1998) e valor 1 para o período posterior à alteração no câmbio 
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(1999 até 2003). VARPIBt é a variação ocorrida no PIB industrial brasileiro entre dois 

trimestres consecutivos. TIPOACAOt é uma dummy com valor zero para as ações ordinárias e 

valor 1 para as ações preferenciais. NIVELGOVt é uma dummy que assumiu o valor zero para 

as companhias que não aderiram aos níveis de boa governança corporativa da Bovespa e valor 

1 para as empresas que não fizeram a adesão. 

Os resultados das cinco regressões mostram que os coeficientes e seus níveis de 

significância mantiveram-se similares aos apresentados na Tabela 16, por exemplo. Quanto 

aos coeficientes de TIPOACAOt, indicaram uma associação positiva entre as ações 

preferenciais (TIPOACAOt = 1) e a volatilidade dos ativos. É preciso ressaltar que os níveis de 

significância dessa variável foram baixos, especialmente nas regressões A e B (10,51% e 

10,95%, respectivamente). Uma justificativa para a associação positiva entre as ações 

preferenciais e a volatilidade nos retornos desses papéis poderia ser o maior volume de 

negociação desse tipo de ação, confirmando a relação positiva entre giro das ações e 

volatilidade, conforme foi exposto anteriormente. Outra razão seria o fato de as ações 

preferenciais embutirem um risco maior para os investidores, na medida em que os mesmos 

não têm direito a voto e, portanto, não podem influenciar nas decisões da empresa. No caso 

brasileiro, a impossibilidade de participar das decisões da empresa não está relacionada 

apenas com os acionistas detentores de ações preferenciais. Conforme Saito (2002), a 

ausência de mecanismos de proteção ao acionista ordinarista minoritário (especialmente antes 

da Lei 10.303) gerou um prêmio de voto negativo para as ações ordinárias em relação às 

preferenciais. 

Quanto aos resultados da dummy de adesão aos níveis diferenciados de governança 

(NIVELGOVt), essa variável apresentou associação negativa e significante com a volatilidade 

dos retornos das ações. Ou seja, as companhias que aderiram às boas práticas de governança 

(NIVELGOVt = 1) conseguiram obter uma redução na volatilidade dos retornos de seus 

papéis. Tal resultado parece confirmar o argumento utilizado pela própria Bovespa de que a 

adesão aos Níveis 1 ou 2 tende a reduzir o risco para os investidores. Conseqüentemente, a 

redução do risco pode atrair os investidores, aumentando a liquidez da ação. Os resultados de 

Carvalho (2003) indicaram que as companhias que migraram para os Níveis Diferenciados de 

Governança Corporativa da Bovespa experimentaram um incremento no retorno e na liquidez 

de suas ações. 

A regressão E, que incluiu tanto a dummy de tipo da ação (TIPOACAOt) como a 

dummy de adesão aos níveis de governança (NIVELGOVt) mostrou resultados interessantes. 

Ainda que as ações preferenciais tenham apontado maior volatilidade em seus retornos (p-
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valor igual a 6,38% na regressão E), tal volatilidade é atenuada quando tais ações pertencem a 

companhias que aderiram aos Níveis Diferenciados de Governança Corporativa. Assim, o 

risco dos acionistas preferenciais oriundo de sua impossibilidade de participar das decisões da 

empresa parece ser, em parte, reduzido pela maior transparência da companhia no mercado. 

  
Tabela 18: Influência do tipo de ação e da adesão aos níveis de governança corporativa da Bovespa sobre 
a volatilidade das ações da amostra 
 

Regressão A Regressão B Regressão C Regressão D Regressão E
Variáveis inclui tipo de ação inclui tipo de ação inclui níveis de inclui níveis de inclui tipo de ação,

explicativas e troca de câmbio governança governança e níveis de governança
troca de câmbio e troca de câmbio

constante -1,328338 -1,604037 -1,307567 -1,613729 -1,654802
(-9,77) (-10,57) (-9,68) (-10,49) (-10,57)

[0,0000] [0,0000] [0,0000] [0,0000] [0,0000]
LNVOLAT t-1 0,582500 0,551348 0,582736 0,547069 0,542772

(18,07) (14,76) (17,98) (14,31) (14,12)
[0,0000] [0,0000] [0,0000] [0,0000] [0,0000]

VARENDIV t 0,689364 0,687509 0,674842 0,670046 0,678486
(5,30) (5,20) (5,27) (5,16) (5,16)

[0,0000] [0,0000] [0,0000] [0,0000] [0,0000]
LNRFECH t -0,156667 -0,156974 -0,157092 -0,156659 -0,155287

(-4,54) (-4,70) (-4,57) (-4,70) (-4,64)
[0,0000] [0,0000] [0,0000] [0,0000] [0,0000]

VARGIRO t 3,683598 3,617439 3,685269 3,628586 3,644046
(1,86) (1,83) (1,88) (1,86) (1,85)

[0,0622] [0,0664] [0,0594] [0,0622] [0,0639]
TXJUROS t 2,501196 5,253921 2,382454 5,197440 5,208167

(4,97) (8,31) (4,70) (8,19) (8,24)
[0,0000] [0,0000] [0,0000] [0,0000] [0,0000]

LNCAPMERC t -0,011350 -0,013277 -0,010286 -0,011971 -0,012425
(-2,24) (-2,88) (-2,02) (-2,54) (-2,63)

[0,0248] [0,0040] [0,0436] [0,0109] [0,0086]
REGCAMBIO t 0,177104 0,184905 0,184232

(6,11) (6,27) (6,25)
[0,0000] [0,0000] [0,0000]

VARPIB t -0,462688 -0,436669 -0,460147 -0,431125 -0,430881
(-4,11) (-3,99) (-4,06) (-3,92) (-3,93)

[0,0000] [0,0001] [0,0001] [0,0001] [0,0001]
TIPOACAO t 0,041170 0,035952 0,042105

(1,62) (1,60) (1,85)
[0,1051] [0,1095] [0,0638]

NIVELGOV t -0,042756 -0,074167 -0,080182
(-2,07) (-3,26) (-3,47)

[0,0385] [0,0011] [0,0005]
        R2 0,472 0,500 0,471 0,502 0,503
        R2 ajustado 0,467 0,496 0,467 0,497 0,498
        Estatística F 114,233 113,726 113,946 114,406 103,513
        Prob (Estatística F) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
        No. de observações 1.031 1.031 1.031 1.031 1.031  
O período da amostra vai de janeiro de 1995 a setembro de 2003. A amostra inclui companhias consideradas 
líquidas, ou seja, aquelas que participaram pelo menos dez vezes da carteira teórica do Ibovespa no período. A 
variável dependente das regressões é LNVOLATt, que representa o logaritmo natural do desvio-padrão dos 
retornos da ação no trimestre t. LNVOLATt-1 representa o logaritmo natural da volatilidade dos retornos da ação 
no trimestre t-1. VARENDIVt é a diferença no grau de alavancagem da empresa entre os trimestres t-1 e t. 
LNRFECHt é o retorno logarítmico do preço de fechamento da ação no trimestre t. VARGIROt representa a 
diferença entre o giro da ação nos trimestres t-1 e t. TXJUROSt é a taxa real de juros (diferença entre a taxa DI-
Cetip e o IPCA) ao final do trimestre t. LNCAPMERCt é o logaritmo da capitalização de mercado da companhia 
ao final do trimestre t. REGCAMBIOt é uma variável dummy que assumiu o valor zero para o período antes da 
mudança na política cambial (1995 até 1998) e o valor 1 para o período posterior à alteração no câmbio (1999 
até 2003). VARPIBt é a variação ocorrida no PIB industrial brasileiro entre os trimestres t-1 e t. TIPOACAOt é 
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uma variável dummy que assumiu o valor zero para as ações ordinárias e o valor 1 para as ações preferenciais. 
NIVELGOVt é uma variável dummy que assumiu o valor zero para aquelas companhias que não aderiram aos 
níveis de boa governança corporativa da Bovespa e o valor 1 para as empresas que fizeram a adesão. Os erros-
padrão dos estimadores foram ajustados segundo o método Newey-West. Os números entre parênteses mostram 
as estatísticas-t dos coeficientes. Os valores-p dos coeficientes aparecem entre colchetes. 

 

 

Os resultados dos testes com os resíduos das regressões, apresentados na Tabela 19, 

não permitiram rejeitar a hipótese de que eles apresentam distribuição normal (conforme a 

estatística Jarque-Bera). No que tange a autocorrelação dos resíduos, estes apresentam alguma 

correlação serial nas regressões B, D e E. Entretanto, levando-se em consideração que as 

regressões A e C não apresentaram autocorrelação dos resíduos para uma e duas defasagens e 

que os coeficientes das variáveis explicativas não sofreram grandes alterações quando 

comparadas as cinco regressões, pode-se aceitar que tais coeficientes sejam consistentes e não 

viesados, seguindo os pressupostos do modelo linear. 

 
Tabela 19: Teste dos resíduos das regressões que incluíram as variáveis dummy TIPOACAO e NIVELGOV 
 

Regressão A Regressão B Regressão C Regressão D Regressão E
Testes dos inclui tipo de ação inclui tipo de ação inclui níveis de inclui níveis de inclui tipo de ação,
resíduos e troca de câmbio governança governança e níveis de governança

troca de câmbio e troca de câmbio
Breusch-Godfrey (1 lag ) 0,552393 2,765538 0,465728 3,130434 3,399006

Prob. [0,4575] [0,0966] [0,4951] [0,0771] [0,0655]

Breusch-Godfrey (2 lags ) 1,745974 2,484281 1,524218 2,581049 2,727694
Prob. [0,1749] [0,0838] [0,2182] [0,0761] [0,0658]

Jarque-Bera 1,853766 3,164722 2,125316 3,368553 3,779686
Prob. [0,3957] [0,2054] [0,3455] [0,1855] [0,1510]  

O período da amostra vai de janeiro de 1995 a setembro de 2003. Foram realizados dois testes distintos com os 
resíduos das regressões classificadas por tamanho das companhias. O teste Breusch-Godfrey mede o grau de 
correlação dos resíduos. A hipótese nula é de não-existência de correlação dos resíduos. A tabela apresenta a 
estatística-F do teste Breusch-Godfrey para uma e duas defasagens (lags). A estatística Jarque-Bera objetiva 
testar se os resíduos seguem distribuição normal. A hipótese nula é de que os resíduos apresentam distribuição 
normal. Os valores-p de ambos os testes são apresentados entre colchetes. 
 

 

5.3.5. Modelos com assimetria dos retornos 
 

Os resultados dos modelos apresentados até a Tabela 19 utilizaram como variável 

dependente o desvio-padrão dos retornos das ações no trimestre. Entretanto, a distribuição dos 

retornos de uma ação não segue perfeitamente uma distribuição normal. Ao contrário, 

costuma apresentar uma distribuição leptocúrtica (curtose elevada e “caudas gordas”) e 

assimétrica (a amostra utilizada neste estudo confirmou isso). Assim, ainda que as 

especificações anteriores tenham apresentado resultados coerentes com os pressupostos do 
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modelo linear, foram realizados novos testes utilizando a assimetria dos retornos das ações 

como variável dependente. Conforme a teoria da retroalimentação da volatilidade, altos níveis 

de volatilidade estão associados com assimetrias mais negativas. Outro argumento da teoria 

da retroalimentação é o de que o surgimento de novas informações igualmente aumenta a 

volatilidade dos retornos da ação e reduz seu preço, incrementando a assimetria negativa na 

distribuição desses retornos. No caso do modelo de equilíbrio com diferenças de opinião, um 

dos pressupostos é o de que a assimetria negativa dos retornos das ações é mais pronunciada 

após períodos com grande volume de negociação. 

Para testar o impacto de variáveis como volatilidade e volume sobre a assimetria dos 

retornos das ações, foi necessário trabalhar com um modelo que apresentasse a assimetria, não 

o desvio-padrão, como variável dependente. Os resultados são mostrados na Tabela 20 e na 

Tabela 21. Na Tabela 20, foram testados dois modelos com a variável dependente assimetria, 

sem e com a variável dummy referente à alteração do câmbio (REGCAMBIOt), 

respectivamente. Os testes confirmaram os argumentos teóricos apresentados no parágrafo 

anterior. Primeiro, existe uma associação positiva entre a volatilidade dos retornos de uma 

ação (LNVOLATt) e a assimetria desses retornos. Segundo, quanto maior o volume negociado 

(representado pela variação no giro dos negócios com as ações ou VARGIROt), mais negativa 

a assimetria dos retornos das ações. Em princípio, esses resultados corroboram a idéia de que 

um incremento na quantidade de informações, representado pelo maior volume de 

negociação, aumenta a volatilidade dos retornos das ações e provoca a redução dos preços. A 

redução de preços, por sua vez, produziria uma assimetria ainda mais negativa na distribuição 

dos retornos. Os coeficientes positivos do retorno logarítmico das ações (LNRFECHt) 

parecem confirmar essa idéia, na medida em que retornos mais negativos tendem a tornar a 

variável dependente mais negativa também. Contudo, a associação positiva entre o retorno 

logarítmico das ações (LNRFECHt) e a assimetria da distribuição dos retornos desses papéis 

(ASSIMt) vale também para aquelas situações em que os retornos são positivos. Nesses casos, 

quanto mais positivos os retornos, maior a assimetria positiva de sua distribuição. 

Também foram realizados testes incluindo as variáveis dummy relacionadas com o tipo 

da ação (TIPOACAOt) e com a adesão aos níveis de governança corporativa da Bovespa 

(NIVELGOVt). Contudo, tais variáveis não apresentaram resultados significativos quando 

incluídas nas regressões com variável dependente assimetria. Portanto, não é possível 

relacionar a assimetria dos retornos das ações da amostra com o fato de elas serem ordinárias 

ou preferenciais, ou ainda com a utilização de melhores práticas de governança. 
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Tabela 20: Regressões com variável dependente assimetria 
 

Variáveis Amostra sem Amostra com
explicativas dummy câmbio dummy câmbio

constante 1,786824 1,890164
(5,50) (5,87)

[0,0000] [0,0000]
LNVOLAT t 0,434822 0,442460

(4,75) (4,94)
[0,0000] [0,0000]

LNRFECH t 0,675456 0,702822
(8,11) (8,35)

[0,0000] [0,0000]
VARGIRO t -2,770217 -2,986587

(-2,00) (-2,17)
[0,0452] [0,0302]

REGCAMBIO t -0,121469
(-2,74)

[0,0061]
        R2 0,121 0,129
        R2 ajustado 0,119 0,126
        Estatística F 47,519 38,160
        Prob (Estatística F) 0,000 0,000
        No. de observações 1.031 1.031  
O período da amostra vai de janeiro de 1995 a setembro de 2003. A amostra inclui companhias consideradas 
líquidas, ou seja, aquelas que participaram pelo menos dez vezes da carteira teórica do Ibovespa no período. A 
variável dependente das regressões é ASSIMt, que representa a assimetria da distribuição dos retornos de uma 
ação em determinado trimestre t. LNVOLATt representa o logaritmo natural da volatilidade dos retornos da ação 
no trimestre t. LNRFECHt é o retorno logarítmico do preço de fechamento da ação no trimestre t. DGIROt 
representa a diferença entre o giro da ação nos trimestres t-1 e t. REGCAMBIOt é uma variável dummy que 
assumiu o valor 0 para o período anterior à troca do regime cambial (1995 até 1998) e o valor 1 para o período 
posterior à troca de regime (1999 até 2003). Os erros-padrão dos estimadores foram ajustados segundo o método 
Newey-West. Os números entre parênteses mostram as estatísticas-t dos coeficientes. Os valores-p dos 
coeficientes aparecem entre colchetes. 
 

 
Tabela 21: Teste dos resíduos das regressões com variável dependente assimetria 
 

Testes dos Amostra sem Amostra com
resíduos dummy câmbio dummy câmbio

Breusch-Godfrey (1 lag ) 2,08172 1,093232
Prob. [0,1494] [0,2960]

Breusch-Godfrey (2 lags ) 1,602468 0,886467
Prob. [0,2019] [0,4124]

Jarque-Bera 1.483,86 1.473,94
Prob. [0,0000] [0,0000]  

O período da amostra vai de janeiro de 1995 a setembro de 2003. Foram realizados dois testes distintos com os 
resíduos das regressões cuja variável dependente é a assimetria da distribuição dos retornos. O teste Breusch-
Godfrey mede o grau de correlação dos resíduos. A hipótese nula é de não-existência de correlação dos resíduos. 
A tabela apresenta a estatística-F do teste Breusch-Godfrey para uma e duas defasagens (lags). A estatística 
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Jarque-Bera objetiva testar se os resíduos seguem distribuição normal. A hipótese nula é de que os resíduos são 
normalmente distribuídos. Os valores-p de ambos os testes são apresentados entre colchetes. 
 

 
Tabela 22: Assimetria das distribuições dos retornos das ações individuais 
 

Ação Assimetria Ação Assimetria
dos retornos dos retornos

   1. Acesita PN 0,037564   19. Klabin PN -0,204452

   2. Ambev PN -0,609381  20. Light ON -0,736683

   3. Aracruz PNB 1,255999   21. Petrobras PN -0,423992

   4. Bradesco PN 0,047967   22. Sid Nacional ON -0,261516

   5. Brasil ON -0,231760   23. Sid Tubarao PN -0,002539

   6. Brasil T Part PN -0,248657   24. Souza Cruz ON -0,189896

   7. Brasil Telec PN 0,289049   25. Tele Cel Sul PN 0,013470

   8. Celesc PNB -0,099711   26. Tele Centro Oeste PN 0,922266

   9. Cemig PN -0,011557   27. Tele Leste Cel PN -1,206064

  10. Cesp PN -0,233415   28. Tele Nord Cel PN 0,296985

  11. Copel PNB -0,210621   29. Telemar PN 0,292254

  12. Eletrobras PNB -0,392705   30. Telemig Part PN 0,380585

  13. Eletropaulo PN -0,381533   31. Telesp PN -0,388790

  14. Embraer PN -1,308019   32. Trans Paulista PN 0,664726

  15. Embratel Part PN -1,324432   33. Usiminas PNA 0,000833

  16. Gerdau PN -0,044735   34. Vale R Doce PNA 0,302144

  17. Ipiranga Pet PN 0,233866   35. VCP PN 0,413004

  18. Itausa PN 0,372864  
O período da amostra vai de janeiro de 1995 a setembro de 2003. Para cada uma das 35 ações presentes na 
amostra foi calculada a assimetria da distribuição dos retornos logarítmicos do papel. Assimetrias negativas 
indicam cauda da distribuição mais longa à direita, com variações negativas extremas superando variações 
positivas extremas. Assimetrias positivas indicam cauda da distribuição mais longa à esquerda e preponderância 
de variações positivas extremas. 
 

 

Os resultados da relação entre o retorno logarítmico das ações (LNRFECHt) e a 

assimetria da distribuição dos retornos dos papéis (ASSIMt) apresentados na Tabela 20 não 

permitem concluir se a distribuição dos retornos das ações no Brasil tende a apresentar 
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assimetria negativa [Campbell e Hentschel (1992)] ou positiva [Duffee (1995)]. No intuito de 

esclarecer esse ponto, a Tabela 22 apresenta as assimetrias das distribuições dos retornos 

logarítmicos de cada uma das ações presentes neste estudo. Os resultados da tabela deixam 

claro que não existe uma assimetria preponderante (negativa ou positiva) no caso do mercado 

brasileiro. Das ações participantes da amostra, 20 apresentaram assimetria negativa e 15, 

positiva. Vale para o mercado brasileiro o argumento de Duffee (1995) de que, no caso de 

ações individuais, retornos idiossincráticos podem interferir na assimetria das distribuições. 

Contudo, diferentemente do estudo de Duffee (1995), não houve preponderância da assimetria 

positiva nas distribuições dos retornos das ações. 
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6. CONCLUSÕES 
 

O presente estudo teve como objetivo explicar o comportamento da volatilidade dos 

retornos das principais ações negociadas na Bovespa no período compreendido entre janeiro 

de 1995 e setembro de 2003. O trabalho buscou contribuir de diversas maneiras para o estudo 

da volatilidade dos retornos das ações no mercado brasileiro. Primeiro, fazendo uma 

exposição abrangente das diversas teorias e modelos que têm sido criados para explorar os 

fatores determinantes do comportamento das ações e da volatilidade dos retornos desses 

papéis. Dentre as teorias exploradas, o estudo trabalhou com a teoria da alavancagem, a teoria 

da retroalimentação da volatilidade, o modelo das diferenças de opinião entre os agentes 

econômicos e os modelos de preço–volume. Outra contribuição importante do trabalho foi 

utilizar uma amostra ampla de 35 ações com níveis mínimos de liquidez. Além disso, o estudo 

buscou agregar aos modelos econométricos não apenas as variáveis microeconômicas mas 

também as macroeconômicas (conjunturais). Finalmente, o trabalho discutiu os resultados dos 

modelos à luz das especificidades do mercado acionário brasileiro. 

Os primeiros testes realizados com a amostra tiveram como objetivo estimar o 

coeficiente de elasticidade da volatilidade dos retornos em relação ao preço das ações. Para 

isso, os testes consideraram tanto a amostra total como a amostra segmentada por nível de 

alavancagem das companhias. Os resultados mostraram-se coerentes com os encontrados por 

Christie (1982) em seu artigo sobre a teoria da alavancagem. Na seqüência, foram realizados 

testes com um modelo multivariado, tendo como variável dependente a volatilidade (desvio-

padrão) trimestral dos retornos das ações. A amostra foi segmentada por nível de 

alavancagem das empresas, e os resultados das regressões foram, em sua maioria, bastante 

significantes. O modelo mostrou que existe persistência na volatilidade dos retornos das 

ações, conforme previsto pela teoria da retroalimentação da volatilidade – que afirma que a 

variação na volatilidade dos retornos, oriunda de novas informações surgidas no mercado, 

gera mudanças nos preços das ações e incrementa a volatilidade presente e futura. Portanto, 

parece ser possível inferir o nível de volatilidade de determinado trimestre com base na 

volatilidade do trimestre anterior. 

Contrárias aos resultados de Tabak e Guerra (2002), as regressões multivariadas deste 

estudo mostraram também que existe um claro impacto do nível de alavancagem das 

companhias sobre a volatilidade dos retornos das ações no Brasil. Quanto maior o incremento 

no grau de alavancagem financeira das empresas, maior tende a ser a volatilidade apresentada 

pelas ações dessas companhias no mercado. Tal resultado vai ao encontro da teoria da 
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alavancagem. Nos modelos multivariados, os coeficientes de elasticidade da volatilidade dos 

retornos em relação ao preço das ações mostraram sinal negativo, confirmando a associação 

inversa entre retorno das ações e volatilidade e reforçando os argumentos da teoria da 

alavancagem. No que tange a relação entre o giro dos negócios com as ações e a volatilidade 

de seus retornos, os resultados apontaram uma associação positiva. Tal associação corrobora 

as teorias da retroalimentação da volatilidade, o modelo de equilíbrio com divergência de 

opiniões e os modelos de preço–volume. Se o giro dos negócios está relacionado com o 

surgimento de novas informações no mercado, então a maior volatilidade dos retornos dos 

papéis é conseqüência da reação dos investidores aos novos fatos. Um aumento no giro das 

ações pode representar também maior divergência de opinião entre os investidores, gerando 

maior volatilidade nos retornos dos ativos. Portanto, os resultados oriundos da amostra com 

empresas brasileiras acompanham os obtidos em mercados desenvolvidos, mostrando uma 

relação direta entre a volatilidade nos preços das ações e o volume negociado de tais ações. 

Testes feitos com a variável defasada de giro das ações não se mostraram significantes, 

contrariando os argumentos de que o volume negociado no passado seja capaz de prever a 

volatilidade futura dos retornos. 

Quando avaliada a relação entre taxa real de juros e volatilidade dos retornos das 

ações, os resultados foram positivos e significantes. Se a taxa real de juros sofre um 

incremento, isso deve ser decorrência de uma percepção maior de risco por parte do mercado, 

levando a maior volatilidade. Os resultados apresentados não deixam de corroborar o 

argumento de Christie (1982) de que o aumento na taxa de juros reduz o valor das empresas, 

aumentando seu grau de alavancagem e a volatilidade dos retornos das ações. 

Em princípio, os resultados dos testes indicaram que existe uma associação negativa 

entre o tamanho da empresa e a volatilidade dos retornos de suas ações. Portanto, os testes 

sugerem que companhias menores estão sujeitas a maior volatilidade nos retornos. Não existe 

justificativa para isso nas teorias exploradas neste estudo. Uma possível explicação estaria 

relacionada com o fato de o mercado estipular um grau de risco maior para as companhias de 

menor porte que não sejam tão capazes de aproveitar os ganhos de escala. No intuito de 

verificar a existência de um possível contágio entre os mercados acionários norte-americano e 

brasileiro, foi incluída nas regressões a variação trimestral dos retornos do índice Dow Jones 

Industrial da Bolsa de Valores de Nova York. Ao que parece, a associação entre essa variável 

e a volatilidade dos retornos das ações no Brasil mostrou-se negativa, sugerindo que eventuais 

quedas na Bolsa de Valores de Nova York tenderiam a incrementar a volatilidade dos retornos 

dos ativos no Brasil. No entanto, a significância dessa associação desapareceu em testes 
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adicionais feitos com o modelo. Quanto à relação entre variação do PIB industrial brasileiro e 

volatilidade dos retornos das ações, esta apresentou sinal negativo, indicando que uma queda 

no PIB traz como conseqüência um aumento da incerteza com relação à conjuntura 

econômica de um país. Aumentando a incerteza, aumenta o prêmio pelo risco exigido pelos 

investidores e, conseqüentemente, a volatilidade dos retornos das ações negociadas no 

mercado. Tal resultado corrobora os encontrados em estudos como os de Schwert (1989) e 

Campbell, Lettau, Malkiel e Xu (2001).  

Os resultados comentados anteriormente prevaleceram tanto na amostra segmentada 

por nível de alavancagem como naquela dividida por tamanho das empresas. Para ampliar os 

testes de robustez do modelo, o próximo passo foi analisar os resultados da regressão 

multivariada levando-se em conta a alteração na política cambial ocorrida no Brasil em 1999. 

Para tanto, foi incluída no modelo uma variável dummy. Os resultados apontaram um 

incremento na volatilidade dos retornos das ações após a alteração da política de bandas 

cambiais para a de câmbio flutuante. Com relação à robustez dos coeficientes das demais 

variáveis, observou-se que a maioria dos coeficientes permaneceu significante e com a mesma 

magnitude. A exceção foi a variação do índice Dow Jones, que perdeu relevância na 

explicação da volatilidade dos retornos das ações no Brasil. Portanto, os resultados do modelo 

que incluiu a variável dummy de alteração na política de câmbio lançam dúvidas quanto à 

influência do mercado acionário dos Estados Unidos sobre a volatilidade dos retornos das 

ações no Brasil. 

Novos resultados emergiram com a inserção no modelo de variáveis relacionadas 

especificamente com as características do mercado acionário brasileiro. Duas variáveis foram 

incluídas na especificação econométrica. A primeira disse respeito aos tipos de ações que 

compunham a amostra – preferenciais ou ordinárias. A segunda variável envolveu a adesão ou 

não das companhias aos Níveis Diferenciados de Governança Corporativa implantados pela 

Bovespa em dezembro de 2000. Ainda que pouco significantes, os resultados apontaram 

maior volatilidade nos retornos das ações preferenciais negociadas no mercado brasileiro, 

quando comparadas com as ações ordinárias. Uma razão para isso pode ser o maior volume de 

negociação dessas ações, o que confirmaria a relação positiva entre giro das ações e 

volatilidade, conforme exposto pela teoria. Outra razão seria o fato de que tais ações embutem 

um risco maior para os investidores, uma vez que eles não têm direito a voto e, portanto, não 

podem influenciar as decisões da empresa. 

Quanto aos resultados da adesão aos Níveis 1 ou 2 de governança implantados pela 

Bovespa, os resultados indicaram que as companhias que aderiram às boas práticas de 
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governança corporativa conseguiram reduzir a volatilidade dos retornos de seus papéis. Tal 

resultado parece confirmar o argumento utilizado pela Bovespa de que a adesão tende a 

reduzir o risco para os investidores. Quando combinados o tipo de ação e a adesão às práticas 

de governança em um mesmo modelo, os resultados sugeriram que a associação positiva entre 

a volatilidade dos retornos e as ações preferenciais é atenuada quando tais ações pertencem a 

companhias que aderiram aos Níveis Diferenciados de Governança Corporativa. Portanto, o 

risco dos acionistas preferenciais oriundo de sua impossibilidade de participar das decisões da 

empresa parece ser em parte reduzido pela maior transparência da companhia no mercado. 

Assim, o benefício advindo de maior transparência é confirmado pelos resultados, ao menos 

para o conjunto das companhias presentes no estudo.  

Os últimos testes foram realizados utilizando-se um modelo que teve como variável 

independente a assimetria dos retornos das ações. Conforme a teoria da retroalimentação da 

volatilidade, altos níveis de volatilidade estão associados com assimetrias mais negativas. 

Outro argumento da teoria da retroalimentação é o de que o surgimento de novas informações 

igualmente aumenta a volatilidade dos retornos da ação e reduz seu preço, incrementando a 

assimetria negativa na distribuição desses retornos. No caso do modelo de equilíbrio com 

diferenças de opinião, um dos pressupostos é o de que a assimetria negativa dos retornos das 

ações é mais pronunciada após períodos com grande volume de negociação. Os resultados 

apontaram uma associação positiva entre a volatilidade dos retornos de uma ação e a 

assimetria desses retornos. No que tange o volume negociado (giro dos negócios com a ação), 

este apresentou relação negativa com a assimetria dos retornos das ações. Tal resultado 

corrobora a idéia de que um incremento na quantidade de informações, representado pelo 

maior volume de negociação, aumenta a volatilidade dos retornos das ações e provoca a 

redução dos preços. Segundo a teoria, a redução de preços deveria produzir uma assimetria 

ainda mais negativa na distribuição dos retornos. Os resultados da relação entre o retorno das 

ações e a assimetria na distribuição desses retornos não permitem concluir se a distribuição 

dos retornos das ações no Brasil tende a apresentam assimetria negativa ou positiva. Ao serem 

analisadas as distribuições dos retornos logarítmicos de cada ação presente no estudo, não se 

identificou a existência de assimetria preponderante (negativa ou positiva) no caso do 

mercado brasileiro. Das ações participantes da amostra, 20 apresentaram assimetria negativa e 

15 apresentaram assimetria positiva. Parece valer para o mercado brasileiro o argumento de 

Duffee (1995) de que, no caso de ações individuais, retornos idiossincráticos podem interferir 

na assimetria das distribuições. 
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A Tabela 23 resume os principais argumentos da literatura, com algumas referências e 

os resultados correspondentes encontrados neste estudo. A última coluna da tabela enumera os 

fatores determinantes da volatilidade dos retornos das principais ações negociadas no mercado 

brasileiro. A volatilidade dos retornos das ações é impulsionada pelo grau de alavancagem 

financeira das companhias, comprovando o vínculo existente entre alavancagem e risco. No 

Brasil, a volatilidade dos retornos das ações segue o mesmo caráter persistente encontrado em 

mercados desenvolvidos, como o dos Estados Unidos. Quanto ao giro dos negócios com as 

ações, este tende a alimentar a volatilidade dos papéis. Duas vertentes de raciocínio explicam 

tal fenômeno. Por um lado, um giro maior de negócios pode ser resultante de uma incremento 

na quantidade de informações que chegam ao mercado, o que provoca revisões nos preços das 

ações e estimula um aumento na volatilidade dos retornos. Por outro lado, um giro maior, 

aliado às divergências de opinião entre os investidores, também pode alimentar a volatilidade 

dos retornos. A relação positiva encontrada entre volatilidade dos retornos das ações e giro 

dos negócios, ainda que confirme os argumentos teóricos explorados neste estudo, não deixa 

de ser interessante. O giro dos negócios com uma ação é visto freqüentemente como 

representativo da liquidez do papel. Por sua vez, muitos profissionais do mercado têm a 

opinião de que maior liquidez está associada com menor spread e menor risco (volatilidade) 

para as ações. No que diz respeito a essa opinião, os resultados desse estudo representam, no 

mínimo, uma via alternativa de raciocínio. 

Diferentemente do previsto pelas teorias, os resultados do presente estudo não 

corroboraram o argumento de que existe maior volatilidade dos retornos das ações em 

momentos de retornos negativos. Além disso, não é possível generalizar a respeito de uma 

volatilidade dos retornos com assimetria positiva ou negativa para o conjunto de ações que 

compôs a amostra. Os resultados do estudo indicaram ainda clara influência de algumas 

variáveis macroeconômicas sobre a volatilidade dos retornos das ações. Uma redução no 

Produto Interno Bruto do Brasil tende a incrementar a volatilidade dos retornos das ações, 

possivelmente fruto de uma perspectiva de instabilidade econômica ou recessão. A 

volatilidade dos retornos no mercado acionário também aumentou quando da alteração do 

regime cambial implementada no início de 1999. É possível que o julgamento dos 

investidores a respeito dos fluxos futuros de caixa das companhias tenha apresentado uma 

oscilação maior com a livre flutuação do câmbio a partir de janeiro de 1999. 
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Tabela 23: Resumo das abordagens utilizadas no estudo da volatilidade e os resultados correspondentes 
encontrado neste estudo. 
 

Teoria ou modelo Argumentos Referências Resultados do
da teoria ou modelo na literatura presente estudo

Teoria da    – Maior alavancagem financeira    Black (1976); Christie (1982)    – A amostra apresentou uma relação positiva
alavancagem       resulta maior volatilidade       entre o grau de alavancagem financeira e a

financeira       dos retornos das ações       volatilidade dos retornos das ações,
      corroborando a teoria da alavancagem

Teoria da    – A volatilidade passada tende a    Pindyck (1984);    – A volatilidade dos retornos das ações
retroalimentação       persistir no presente    French, Schwert e Stambaugh (1987);       apresentou caráter persistente, sugerindo
da volatilidade    – Volatilidade passada aumenta o prêmio    Campbell e Hentsche (1992);       que é possível inferir o nível de volatilidade

      de risco dos investidores, determinando    Bekaert e Wu (2000)       dos retornos das ações a partir da volatilidade
      maior volatilidade futura       passada, apoiando a teoria
   – Volatilidade aumenta com o volume de    – Assumindo que o giro com as ações é uma
       novas informações no mercado       proxy  adequada para a quantidade de novas
   – A volatilidade tende a aumentar a partir       informações no mercado, o estudo mostrou
      dos retornos negativos da ação       que o volume de novas informações tende a
      (volatilidade assimétrica)       incrementar a volatilidade dos retornos das

      ações
   – Os resultados obtidos com a amostra não
      apoiaram a idéia de que a volatilidade tende
      a aumentar especificamente com os retornos
      negativos das ações

Modelo de equilíbrio    – Divergências de opinião entre os    Miller (1977);    – Se o giro das ações é uma proxy  efetiva para
com divergência        investidores tendem a incrementar    Chen, Hong e Stein (2001);       as divergências de opinião entre os

de opiniões        a volatilidade dos retornos das ações   Hong e Stein (2003)      investidores, então a volatilidade tende a
      aumentar em momentos de maior divergência

Modelos de    – Existe uma relação contemporânea    Clark (1973); Epps e Epps (1976);    – Os resultados mostraram uma relação
preço-volume       entre volume e volatilidade    Tauchen e Pitts (1983)       contemporânea entre volume e volatilidade

      e não apoiaram a idéia de que o volume
   – O volume passado pode determinar a    Copeland (1976);       passado pode prever a volatilidade futura
      volatilidade futura dos retornos das    Jennings, Starks e Fellingham (1981);       dos retornos das ações
      ações    Smirlock e Starks (1985)

Influência de    – Fatores macroeconômicos são    Ross (1976);    – Os resultados mostraram que a volatilidade
variáveis       importantes para explicar o movimento      dos retornos das ações sofre influência de

macroeconômicas      dos ativos       algumas variáveis macroeconômicas
   – A relação entre variação do PIB industrial

   – A volatilidade dos retornos das ações    Schwert (1989); Hamilton e Lin (1996);       e volatilidade dos retornos das ações 
      está negativamente associada com o    Campbell, Lettau, Malkiel e Xu (2001)       apresentou sinal negativo, mostrando que
      crescimento macroeconômico (PIB)       a queda no PIB traz como consequência um

      aumento da incerteza com relação à
   – Existe uma interdependência entre os    Forbes e Rigobon (1999);       conjuntura econômica do país
      diferentes mercados acionários, podendo    Connolly e Wang (2000);    – Inicialmente, os resultados mostraram uma
      o comportamento de um mercado       associação negativa entre o retorno do
      interferir na volatilidade dos retornos       Dow Jones e a volatilidade dos retornos das
      de outro       ações no Brasil, sinalizando a existência de

     interdependência entre os mercados. Contudo,
      tal associação desapareceu quando o retorno
      do Dow Jones foi substituído por uma
      dummy  para a alteração do regime cambial
      no Brasil.
   – A volatilidade dos retornos das ações
      aumentou após a implementação do regime
      de taxa de câmbio flutuante

Especificidades do    – Existência de ações preferenciais em    Relatório da UNCTAD (2003);    – As ações preferenciais tendem a apresentar
mercado de ações       grande quantidade aumenta o risco    Apostila dos Níveis Diferenciados de       uma maior volatilidade dos retornos,

no Brasil       do investidor, pois não permite que    Governança Corporativa da Bovespa       sinalizando um risco maior para os
      o mesmo influencie nas decisões da       investidores
      empresa    – Empresas que aderiram às boas práticas de

      governança conseguiram obter uma redução
   – Implantação dos Níveis Diferenciados       na volatilidade dos retornos de suas ações
      de Governança Corporativa visa
      aumentar a transparência das empresas
      e reduzir o risco para o investidor  

Para cada teoria ou modelo construído para explicar a volatilidade dos retornos das ações, a tabela acima destaca 
os principais argumentos, algumas referências da literatura e os resultados encontrados no presente estudo. 

 

 

No que tange a dependência entre as ações contidas na amostra deste estudo e o 

comportamento do mercado acionário dos Estados Unidos, os resultados não foram 

suficientemente significantes. Este não é o primeiro estudo que aponta fraca dependência 

entre o mercado acionário brasileiro e outros mercados. Muitos dos estudos específicos sobre 

a integração de diferentes mercados tiveram como causa a globalização dos investimentos 

ocorrida a partir da década de 1990. Tal globalização foi alimentada pelos vários processos de 
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privatização ocorridos ao redor do mundo e pelo advento das companhias voltadas para o 

ramo da tecnologia e da Internet. Entretanto, com o estouro da bolha da Internet e passada a 

euforia especulativa, não há sinais de que os mercados apresentem alto grau de integração. 

Finalmente, a inclusão de variáveis relacionadas com características específicas do mercado 

acionário brasileiro mostraram resultados interessantes. Em primeiro lugar, o estudo 

evidenciou que a volatilidade dos retornos pode estar relacionada com o tipo de ação 

considerada: ordinária ou preferencial. Ainda que os resultados não tenham mostrado altos 

graus de significância, parece existir uma relação direta entre volatilidade dos retornos e ações 

preferenciais. Contudo, testes adicionais seriam interessantes para confirmar essa relação. As 

ações preferenciais representam uma das distorções do mercado de capitais brasileiro quando 

comparado com mercados desenvolvidos. Ao mesmo tempo que reforçam a concentração de 

propriedade nas mãos de alguns poucos controladores, as ações preferenciais desfrutam de 

alta liquidez. A associação positiva entre volatilidade dos retornos e ações preferenciais pode 

ser oriunda do alto giro dos negócios com esse tipo de ação ou da ausência do direito de voto 

por parte dos investidores, aumentando o risco do ativo. No que diz respeito à adoção de 

melhores práticas de governança por parte das companhias, os resultados parecem corroborar 

o argumento de que a preocupação com a boa governança tende a reduzir o risco percebido 

pelos investidores com relação às ações. 

Não há estudo sem limitações. Dentre as limitações deste trabalho está a necessidade 

de restringir a amostra às ações com maior freqüência de negociação. Os testes empíricos 

realizados só admitiam ações com grau de liquidez satisfatório. É claro que o conceito do que 

seja liquidez satisfatória envolveu decisões metodológicas que por si só já representam 

limitações do estudo. Exemplo disso é o fato de o trabalho ter priorizado restringir o conceito 

de liquidez em detrimento de um possível viés de sobrevivência. Outra limitação de estudos 

que envolvam modelos multivariados reside no fato de que possam existir outras variáveis 

relevantes que expliquem a volatilidade dos retornos das ações. Contudo, trabalhos 

posteriores certamente tratarão de reduzir as lacunas do estudo atual. 

Certamente existem algumas possibilidades de estudos futuros com base nos 

resultados encontrados neste trabalho. A realização de testes para medir o poder de previsão 

dos modelos gerados neste estudo para o mercado brasileiro seria uma sugestão de pesquisa. 

A vantagem é que esses testes poderiam ser realizados com o mesmo conjunto de ações, uma 

vez que as incluídas continuam a representar, em 2005, as principais ações do mercado 

acionário brasileiro. Expandindo os testes com os modelos, estes poderiam ser aplicados em 

outros mercados, proporcionando a comparação entre o Brasil e outros países emergentes. O 



 87

impacto da adoção de boas práticas de governança sobre a volatilidade dos retornos das ações 

mostra que governança corporativa é um tema fundamental para os que pretendem 

desenvolver pesquisas em Finanças. Novos testes envolvendo a implantação de maior 

transparência e seu impacto na dinâmica dos mercados certamente é um assunto que merece 

atenção. 

Tomando como base as limitações e as sugestões para estudos futuros, é evidente que 

o presente trabalho não pretende ser uma resposta definitiva para o comportamento das ações 

no mercado brasileiro. A mensagem mais clara dos resultados encontrados é a de que não 

existe uma teoria única que explique a volatilidade dos retornos das ações. Entretanto, tais 

resultados mostram também que fatores como alavancagem das companhias, volatilidade 

passada, volume negociado e variáveis macroeconômicas como taxa de juros e PIB, além das 

características peculiares do mercado brasileiro, não podem ser desprezados. 
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