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Resumo: .

O presente estudo testa a existência da assimetria de informações no mercado

de capitais no Brasil, por meio da realização de testes sobre o comportamento

do preço das ações de empresas brasileiras no período de 1994 a 2001. A

análise será conduzida levando-se em consideração diversas hipóteses,em

particular o modelo de Equilíbrio da Decisão de Emissão-Investimento

desenvolvido por Myers e Majluf. Este estudo buscará discutir novas formas de

verificar a existência da Assimetria de Informação pela utilização de modelos

estatísticos, ampliando desta forma o conceito de medida correta sugerido por

Nathalie Dierkens.
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CAPíTULO 1
INTRODUCÃO

CAPíTULO 1 - INTRODUÇÃO

1.1 INTRODUÇÃO

No final de 2001, a Academia Sueca de Ciências comunicou a concessão do

prêmio Nobel de Economia daquele ano para os professores George A.

Akerlof, Michael Spence e Joseph E. Stiglitz por suas contribuições ao estudo

das relações de mercado, feitas sob a premissa da posse assimétrica de

informações entre os agentes envolvidos. Os trabalhos desenvolvidos têm

ampla aplicação em diversas áreas, como mercados financeiros, seguro-saúde,

contratos de trabalho, educação, desemprego, racionamento de crédito etc.

Especificamente no campo do financiamento das empresas, as bases para o

entendimento dos conflitos latentes entre acionistas atuais e novos quando do

lançamento de novas ações, são encontradas, em especial, em AKERLOF

(1970), que aborda tópicos como a "seleção adversa" para explicar
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CAPíTULO 1
INTRODUCÃO

comportamentos de possíveis novos acionistas face a tais ofertas e suas

conseqüências para as empresas emissoras.

o presente estudo busca justamente verificar se existem evidências empíricas

de assimetria informacional no mercado de capitais no Brasil. Com isso,

esperamos contribuir para o estudo das conseqüências de decisões financeiras

de emissões e compra de ações, buscando revelar especificidades correntes

no país em relação à hierarquia de fontes de financiamento de nossas

empresas.

o século XX foi marcado por profundas transformações e avanços em todos os

campos do conhecimento humano e, particularmente, o segmento da gestão

financeira experimentou uma evolução bastante rápida no século passado.

Assim, de um simples arcabouço de estruturas de pensamento passou-se a um

estágio marcado por um conjunto normativo de ferramentas teóricas e

analíticas apropriadas à avaliação de alternativas quando de tomadas de

decisões.

As preocupações básicas da teoria de finanças nas duas primeiras décadas do (

século passado relacionavam-se com os intermediários e os instrumentos dos

mercados de capitais, bem como com os aspectos legais da emissão de ativos

financeiros.
•"'~-.ç

,.}~\~..
{. I. ( _

Esse período foi marcado por uma onda de fusões e aquisições na economiá',(
1\

americana, já estabelecida como hegemônica no cenário mundial. Por sua vez, -I
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CAPíTULO 1 INTRODUCÃO

o período posterior centrou atenção na Hquidez e nas fínanças das empresas e,

em especial, a depressão dos anos 30 trouxe à tona a preocupação com a

preservação e a sustentação das empresas. Não por outro motivo, a tônica do

período relacionou-se com os aspectos da sobrevivência, liquidez, falência e

reorganização de empresas. Nas décadas de 40 e 50 finanças ainda era

tratada como uma matéria descritiva e institucional, observada do ponto de

vista externo à empresa, como descrevem Weston e Brigham (2000).

A partir da década de 60, predominou a visão interna do negócio e o foco dos

estudos passou a ser o de análise das implicações das decisões dos

administradores financeiros nos negócios, e suas conseqüências para a

maximização do valor da empresa MODLlGIANI e MILLER (1958).

Os anos 80 o foco na avaliação foi mantido, mas a análise foi expandida para

inclusão de temas como inflação, desregulamentação e diversificação das

instituições financeiras, a utilização de computadores para a análise e

transferência de informações e o crecimento de importância dos mercados

globais. A década de 90 foi marcada pela discussão da globalização e o uso

intenso da tecnologia da informação.

Embora tenha nascido como uma área separada da Economia, o campo de

Administração Financeira é tido como uma forma de Economia aplicada, já que

se baseia amplamente em conceitos econômicos. Em especial para os

propósitos deste estudo, as decisões de investimento e financiamento em

situações de assimetria informacional são aspectos do campo da economia

3



CAPITULO 1
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que encontram ressonância bastante forte em finanças, à medida que os

conhecimentos divergentes dos investidores sobre a real situação de empresas

em busca de financiamento podem levar a decisões sub-ótimas, inclusive nas

questões relativas a dividendos.

o estudo das influências e efeitos no mercado em virtude da existência de

assimetria de informações busca responder a questões trazidas por fenômenos

econômicos bastantes familiares a nós todos e que, no entanto, representam

um desafio para nosso entendimento e para a própria teoria econômica

tradicional. Um exemplo dlsto.ié dado quando surgem questões vitais no

processo de emissões de ações, a saber: por que as empresas emissoras

buscam novos sócios por meio de tais emissões? Como raciocinam os

potenciais compradores das novas ações? A situação atual é de risco superior

ao revelado pela alta administração ou, de fato, os motivos de tal decisão de

emissão são legítimos no sentido de acrescer a base geradora de riquezas da

empresa, sem aumentar os níveis de risco financeiro que ocorreriam pela

adoção de empréstimos?

Podemos dizer que, de maneira objetiva, o termo "Assimetria de Informação"

refere-se aos diferentes graus de informações sobre uma determinada

empresa, possuídos de um lado pelos administradores da companhia e de

outro lado pelos diversos agentes do mercado capitais. Essa situação é vista

com obviedade porque os gerentes (administradores) podem projetar o fluxo de

caixa da empresa, têm uma perspectiva razoável dos resultados futuros e de

seus projetos de investimento e estão de tal forma ligados aos negócios da
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empresa que possuem inforrnações que O mercado como um todo não poderia

deter de qualquer forma. Uma definição de informação assimétrica nos é

colocada por STIGLlTZ (1993), que pontua:

"Asymmetric informatíon is a sltuetion in which economic agents

involved in a transaction have díffêrent informatíon, as when a

private motorcycle sel/er has more detaíled information about íts

quality than the prospectíve purchaser, or an employee wíll

know more about their ability than their employer. Informatíon

that is distributed asymmetrical/y between economic agents can

be categorized as ex ante, pre-contractual of the transactíon, or

ex post, post-contractual of transaction, that influence economic

behavíor and operation of the market." (STIGLlTZ, 1993)

Os trabalhos nessa área são dirigidos para estudar a informação em

microeconomia, mais especificamente detectar onde a informação é um fator

de falha em mercados de uma dada economia, a fim de tornar a teoria

econômica mais realista.

A tônica da maioria dos trabalhos nesse campo de estudo é o da realização de

testes empíricos, nos quais são apresentadas metodologias para medição do

grau de assimetria existente no mercado. Os resultados dessas pesquisas têm

trazido inúmeras implicações para a teoria de finanças, sendo de grande

utilidade para uma análise mais acurada do mercado de capitais,
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principalmente para os estudos de precificação de títulos e para a discussão

sobre o processo de investimento dentro das empresas.

Enfim, o equilíbrio vital entre as decisões de finanças - a saber, as de

investimentos, financiamento e dividendos -,guarda relação direta com a

posse assimétrica de informações entre os agentes econômicos, e a

constatação e aferição de seus efeitos no mercado de capitais no Brasil

constitui nosso objeto de estudo.

1.2 JUSTIFICATIVA DO TEMA

Ao longo das últimas décadas, o Brasil tem buscado a estabilidade econômica,

ao mesmo tempo em que caminha na direção de seu amadurecimento político,

o qual, esperamos, possibilite as condições essenciais para nosso

desenvolvimento enquanto nação.

Acreditamos que esses motivos levam à aceitação de que o Brasil apresenta

condições de crescimento equilibrado para os próximos anos, embora

persistam fatores restritivos, tais como a dependência de capital externo para o

fechamento de nosso balanço de pagamentos. Esta situação face ao ambiente

externo e nossa proximidade da Argentina faz com que exista, por parte dos

investidores, uma percepção de risco elevado que torna nossa vida mais difícil

e, obviamente, eleva os custos do financiamento de nossas empresas.
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Um aspecto positívo para a consecução de .nossos objetivos de

desenvolvimento econômico é a presença de um sistema financeiro sólido, com

ampla variedade de produtos, intermediários modernos e mercados

consolidados. Por tais motivos, o Brasil tem hoje um sistema financeiro

estruturado, sobre o qual podemos atírmar que de fato contribui para a o

financiamento do capital das empresas, permitindo a migração de recursos

disponíveis para o setor produtivo da economia.

o contraponto ao que foi realçado nos parágrafos anteriores é o fato de que, a

despeito de possuirmos um setor financeiro bem estruturado, ainda

encontramos práticas, usos e costumes que inibem um fluxo de aporte de

capitais mais substancial por meio do lançamento de ações. Tal situação faz

com que o mercado de capitais brasileiro ainda não tenha atingindo suas

potencialidades no sentido do financiamento de recursos para as empresas.

Para explicar esse cenário, alguns fatores podem ser citados:

~ Passado da economia caracterizado por alto grau de fechamento à

concorrência externa, fato esse que levou a baixos níveis de

investimentos das empresas, ao mesmo tempo que permitia o

crescimento das empresas nacionais beneficiadas por tais atitudes

governamentais;

~ Existência de fontes alternativas de capital, geralmente subsidiadas, tais

como crédito oficial, incentivo fiscais etc.;

~ Investimentos diretos do governo.
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Buscando tomar mais eficiente o mercado de capitais brasileiro, a Bolsa de

Valores de São Paulo - Bovespa - lançou o chamado "Novo Mercado",

segmento destinado à negociação de ações emitidas por empresas que se

comprometem, voluntariamente, a adotar práticas de governança corporativa e

transparência (disclosure) além do que é exigido pela legislação.

Esse "Novo" mercado busca amenizar .urn dos problemas crônicos existentes

no mercado brasileiro, ou seja, a falta.ríe proteção legal aos investidores

minoritários. Dessa forma, para que uma empresa esteja relacionada a esse

mercado, deve aderir a um- conjunto de regras societárias que são

genericamente denominadas de "boas práticas de governança corporativa", as

quais são mais rígidas do que as presentes na legislação brasileira. Um

exemplo de prática proibida para se relacionar com o Novo Mercado é a

emissão de ações preferenciais.

Naturalmente, todas estas ações da Bovespa podem ser vistas como tendentes

a reduzir os efeitos da percepção de posse assimétrica de informações e a

permitir um maior fluxo de recursos para à setor produtivo, por meio da

emissão primária de ações. Aliás, uma expressão da assimetria no campo de

finanças das empresas é dada pelo que se denomina na literatura de Pecking

Order Theory, teoria essa que se estabelece a partir da possível existência de

uma hierarquia na preferência pela utilização das fontes de financiamentos

feitos pelas empresas. Essa hierarquia é estabelecida muito em função do

conflito existente entre os administradores das empresas e os seus
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CAPíTULO 1 INTRODUÇÃO

controladores atuais e novos acionistas, ou seja, da posse assimétrica de

informações.

A literatura internacional está repleta de estudos mostrando tal situação,

particularmente nas empresas de ponta dos Estados Unidos e da Europa.

Nessas regiões se observa que as companhias preferem utilizar inicialmente

fontes de recursos internas à empresa, em seguida buscam capital de terceiros

e, por fim, capital próprio (pela via da emissão de ações) para financiamento de

suas atividades.

Entretanto, pode-se argumentar que. o caso brasileiro diferencia-se do

americano porque aqui as emissões de ações não representam riscos de perda

de controle, podendo, no máximo, levar ao compartilhamento do poder de

mando nas organizações, em virtude da possibilidade legal de emissão de

ações preferenciais de até dois terços do total de ações da empresa. As

intervenções de fundos de pensão em conselhos de administração de

empresas parecem ir exatamente nessa direção.

Estudos realizados no Brasil apontam para a existência da hierarquia de fontes

assinalada acima [RODRIGUES JR. e MELO (1999)], mas devemos destacar

que nosso país convive com elevadas taxas de juros e limitações.de volumes

para financiamentos, o. que restringe o recurso a capitais de terceiros no

financiamento das empresas. Enfim, como tais restrições devem ainda ser

somadas à apontada necessidade de compartilhamento de poder para um

financiamento mais pertinente da empresa brasileira, temos em conseqüência

9



CAPíTULO 1 INTRODUÇÃO

que nossa economia revela aspectos diferenciados daqueles observados em

outros países.

Em particular, estruturas teóricas como a Agency Theory, desenvolvidas

originalmente por JENSEN e MECKLlNG (1976), que trata dos conflitos de

interesses entre stakeholders da empresa, devem ser ponderadas e adaptadas

para nossa realidade, dado que a dimensão de assimetria na posse de

informações no interior da empresa se diferencia dos padrões observados no

exterior.

o fato éque o mundo vem sofrendo transformações profundas e fundamentais,

fazendo com que os executivos busquem antecipar mudanças, planejando com

mais cuidado e, principalmente, deixando de lado suas resistências às

transformações. Um motivo que confere importância a este estudo é o de que o

momento atual vivido pelas organizações, pautado pela globalização das

relações empresariais - em que paradigmas são quebrados e regras passadas

são subvertidas correntemente -, revela a necessidade clara de mudanças que

levem, por exemplo, à redefinição de suas estruturas de capital, tanto do ponto

de vista de sua composição acionária quanto de estrutura de financiamento, de

forma a permitir um novo posicionamento estratégico, com novos perfis de

controle acionário.

A necessidade contínua de buscar novas oportunidades de investimentos faz

com que as sociedades não possam mais ser fechadas em si, na forma de um

único grupo majoritário que não permita a participação de outros sócios nas

10
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decisões relevantes.-Nesseaspecto, nosso estudo se justifica pela tentativa de

colaborar para uma melhor compreensão das novas formas de relacionamento

societário.

Existem importantes estudos Internacionais sobre os temas aqui abordados e

que fornecem o embasamento empírico e teórico para nossas discussões.

Apesar disso, julgamos, o nosso objetivo de avaliar as conseqüências de

emissões de ações para as empresas emissoras, dado a característica da

posse assimétrica de informações pelos agentes intervenientes em tais

operações, no âmbito da Bolsa de Valores de São Paulo, plenamente

justificável. Entendemos como de muita importância a elaboração de uma

estrutura de pensamento atinente às especificidades do mercado brasileiro.

A perda do valor da empresa quando de anúncios de emissões primárias de

ações ("seasoned new equity offeringissues-SEO") é verificada nos trabalhos

empíricos de ASQUITH e MULLlNS (1986), ECKBO (1986) e, ECKBO e

MASULlS (1989), entre outros. Por sua vez, os estudos de MYERS e MAJLUF

(1984) e DIERKENS (1992) pontuam que a razão principal para a reação

negativa dos preços deve-se à posse assimétrica de informações acerca das

potencialidades das empresas emissoras entre os agentes envolvidos.

No presente estudo nossa observação parte da admissão que, se a ocorrência

de informação assimétrica é importante em nosso mercado, um crescimento

deste fenômeno deve levar à queda do valor da empresa quando do anúncio

da emissão de novas ações.
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Admitimos que caso_a empresa decida-se pelo lançamento de ações e ainda

possuindo capacidade de crédito, é porque essa companhia não espera um

bom fluxo de benefícios futuros. Assim, o mercado admite a hipótese de

seleção adversa.

Buscaremos verificar se aspectos como o tamanho da emissão, a volatilidade

dos retornos, a intensidade do negócios, a oportunidade de crescimento da

empresa ou o fato dela ser mais transparente ao mercado são fatores

explicativos da assimetria informacional, por outro lado, analisaremos se a

alteração do grau de endividamento é indicador da presença de informação

assimétrica.

No segundo capítulo do presente estudo desenvolveremos uma revisão do

assunto como tratado na bibliografia internacional e nacional. O terceiro

capítulo conterá as hipóteses a serem objeto de testes. Desenvolveremos no

quarto capítulo o raciocínio metodológico para realização dos estudos aqui

pretendidos e no quinto capítulo observaremos as condições de implantação do

estudo. A análise de resultados estará contida no sexto capítulo e as nossas

conclusões estarão no sétimo capítulo.
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1.3 OBJETIVOS

1.3.1 OBJETIVO GERAL

Identificar os indicativos relevantes de assimétrica e avaliar as conseqüências

da posse assimétrica de informações por parte de empresas nacionais e as

conseqüências desse fato sobre preços de ações de empresas emitentes

quando de emissões primárias no âmbito do mercado da Bolsa de Valores do

Estado de São Paulo.

1.3.2 OBJETIVOS ESPECíFICOS

./ Verificar a existência. de "efeito tamanho" nas emissões de ações, ou

seja, se as o tamanho relativo da nova emissão exerce influência sobre o

valor de mercado da empresa ..

./ Buscar evidências de que indicadores Valor de MercadoNalor Contábil

exercem influência sobre valores de emissões primárias de ações .

./ Avaliar a força relativa de investidores institucionais participam no

objetivo da redução de níveis de assimetria informacional em emissões

primárias de ações .

./ Verificar se empresas que sejam mais fiscalizadas, pelo fato de, por
l

exemplo, possuírem ADRs sofrem uma menor deságios quando da

emissão de ações .

./ Aferir lnfluênciaa.exercldas por fatores como volatilidade dos retornos,

intensidade de negociação e alteração do nível de endividamento

exercem influência na percepção de posse assimétrica por parte do

mercado.
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CAPíTULO 2 - REFERENCIAL

BIBLIOGRÁFICO

2.1 ASPECTOS INICIAIS

A base teórica desenvolvida a partir da década de 50 tem se caracterizado por

ser densa e consistente com os objetivos dos diferentes públicos investidores:

indivíduos, empresas ou investidores institucionais e fundos de pensão. Alguns

dos conceitos mais importantes e que se tornaram pilares dentro do campo de

finanças têm como base o teorema de MODIGLlANI-MILLER (1958), com seu

pressuposto básico e perturbador de independência entre as decisões de

investimentos e de financiamento das empresas. Porém, estudos. mais

recentes mostram-nos que esse pressuposto não prevalece dentro de um

ambiente imperfeito, em que as informações não são difundidas de forma

simétrica para todo o mercado.
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A hipótese de Modigliani-Miller tem sido reavaliada a partir de uma série de

estudos empíricos dedicados à verificação das imperfeições do mercado de

capitais, provocadas pelo fenômeno da assimetria de informações. Este diz

respeito à ocorrência de informações "privilegiadas (privadas) detidas pelos

administradores da empresa sobre os seus projetos de investimento e,

conseqüentemente, da liquidez futura da companhia.

Dessa forma, emerge um processo de seleção adversa de capitais, a serem

fornecidos tanto por acionistas potenciais e atuais como por credores. O

conhecimento da organização é parte do capital humano CIo administrador,

adquirido no seu processo de trabalho diário, por meio de esforço consciente e

de tentativa e erro. Naturalmente, agentes externos à empresa não detêm os

meios de alcançar tal nível de conhecimento e, portanto, revela-se a assimetria

na posse de informação concernente à empresa.

TAKOR (1993) explica que a informação é assimétrica quando as partes que

estão transacionando em torno de determinado contrato não são igualmente

informadas, tanto ex-ante como ex-post. Por exemplo: uma pessoa que

pretenda assinar um contrato de seguro de vida sabe muito mais sobre sua

própria vida e saúde do que a companhia de seguros. Portanto, ela é

privilegiada na medida em que possui ex-ante informação superior. Outro

exemplo é dado pela situação de uma empresa que desvia parte de seu fluxo

de caixa operacional para outras atividades sem que isso seja observado pelo
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agentefin_anciador,_o que confere a essa situação o status de informação

superior ex-post.

2.2 ABORDAGEM GENÉRICA DO TEMA

A teoria de finanças admite que a decisão de investimento é simples, bastando

apenas conferir se são positivos os valores presentes líquidos ajustados ao

risco (VPL) dos projetos sob avaliação. Essa premissa é tão simples e lógica

que se tornou o centro do ensino das finanças corporativas. No entanto,

quando deparamos com o dia-a-dia dos negócios, verificamos que nem sempre

as companhias investem em projetos com VPLs positivos, ou que haja

hierarquia na escolha de projetos com base nos maiores VPLs aferidos. Ao

contrário, constata-se freqüentemente que o processo decisório de alocação de

capital dentro das empresas muitas vezes ocorre no contexto de racionamento

de capital, concomitantemente a considerações dos grupos mandatários, em

especial quanto ao controle da empresa. Não por outros motivos, a teoria de

finanças admite abertamente que a forma pela qual o projeto de investimento é

financiado traz importantes conseqüências para o valor da empresa, o que

contrasta evidentemente com as postulações de Modigliani-Miller (MM).

A busca de novas evidências empíricas surgiu da verificação de que a teoria

tradicional apresentava grandes discrepâncias com a prática. Para que possam

ser estabelecidas as diferenças básicas do que aqui está sendo mencionado,

recordemos que o teorema de MM diz que não é possível determinar uma

estrutura de capital ótima no sentido da maximização do valor da empresa, ou
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seja, a empresa não poder produzir alterações no valor total das suas ações no
---' .

mercado mudando sua estrutura de capital. Em outras palavras, o valor da

empresa é sempre o mesmo, independente de seu mix de financiamento. Os

argumentos básicos utilizados por MM são de que o investidor pode montar

uma estratégia de arbitragem, possibilitando o mesmo custo de investimento e,

conseqüentemente, o mesmo retorno.

Pela perspectiva do custo de capital, os autores dessa hipótese argumentam

que a empresa não tem como reduzi-lo porque, mesmo admitindo-se que o

custo de capital de terceiros seja mais barato - dada a característica de maior

nível de risco e da dedutibilidade dos juros para fins fiscais -, quanto mais

crescer a participação de terceiros, maior será o nível de risco do capital

próprio remanescente. A conseqüência lógica disso tudo será a elevação do

custo do capital próprio, fazendo com que o custo de capital médio ponderado

permaneça inalterado. É preciso destacar que essa teoria foi construída a partir

de pressupostos nem sempre verificáveis na prática, dentre os quais: mercado

perfeito, no qual o investidor pode tomar emprestado ao mesmo custo que a

empresa; inexistência de tributos sobre as operações; desconsideração dos

custos de agência ou de conflitos entre agentes interessados na empresa; e

desconsideração de custos associados ao sentimento de falência proveniente

da absorção de níveis elevados de endividamento.

Vemos, assim, que na raiz da teoria já havia pressupostos que podem gerar

distorções na realidade e no dia-a-dia dos negócios. Entretanto, os autores de

finanças dedicaram-se a estudar como se dariam as decisões de investimento
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de capital frente a pressupostos julgados mais realistas. O trabalho de LELAND

e PYLE (1977) se insere entre os primeiros nesse campo e é, ainda hoje, um

dos mais importantes. A idéia central do estudo é a de que os mercados são

caracterizados por diferenças nos níveis de informação entre compradores e

vendedores, ou seja, sempre existe algum nível de assimetria de informação.

Isto posto, os administradores buscam o financiamento de projetos dos quais

somente eles conhecem as verdadeiras qualidades, o que gera um incentivo

para eventualmente reter emissões de ações que eles julguem subavaliadas.

Assim, o que foi descrito acima representa uma decisão subótima - já que um

projeto de VPL positivo pode ser rejeitado na esfera de considerações sobre

financiamentos -, o que confronta evidentemente as postulações de MM. Uma

possível resolução desse conflito para Leland e Pyle seria a participação do

administrador ou gerente com seu próprio capital no financiamento do projeto,

fato esse que serviria basicamente para esclarecer a qualidade do projeto e

reduzir níveis de assimetria de informações, o que levaria ao aumento do nível

de confiança de acionistas potenciais sobre os resultados futuros da empresa.

Tal conduta evitaria depreciação no valor da empresa quando de emissões

primárias de ações.

As inversões dos gerentes administradores em seus próprios projetos fornecem

sinais positivos acerca das potencialidades da empresa e reduzem os efeitos

danosos da percepção de assimetria de informações sobre o valor das

empresas. Enfim, os investidores assumem corretamente que os

administradores são melhores informados a respeito do fluxo de caixa futuro
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esperado, e interpretam que quanto maiores as frações do capital detidas pelos ..

administradores, menor o interesse dos gerentes em agir contrariamente aos

interesses de acionistas não-mandatários, fato esse constatado em inúmeros

estudos empíricos, como o de DOWNES e HEINKEL (1982).

Falando especificamente da teoria de MM, temos em LELAND e PYLE (1977)

que a estrutura financeira da empresa relaciona-se com o valor dos projetos da

empresa, mesmo em ambientes sem tributação e mesmo que não se faça

referência a custos de falência. Os autores propõem, ainda, que a

intermediação financeira, difícil de explicar nos tradicionais modelos de

equilíbrio financeiro, pode ser vista como uma resposta natural à assimetria de

informação, desde que provoque sinalizações para os agentes externos acerca

das potencialidades da empresa para a geração de resultados.

Uma contribuição importante para uma visão mais abrangente sobre o tema de

investimento de capital, vis-é-vts um comportamento econômico racional em

ambiente de assimetria informacional, é propiciada por TAKOR (1993). Ele

resume os aspectos relevantes da massa de pesquisas realizadas sobre

assimetria de informação e sobre como esses aspectos estão conectados. É

interessante notar que o esquema do autor, revelado logo abaixo e mostrado

na figura 1, trabalha com conceitos de simetria e de assimetria de informações,

sendo que dentro desse último temos comportamentos interpretados como

dissipadores de valor (value-díssípatíng) e geradores de valor (value- <li

enhancíng).
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Figura 1

Implica:
• inid_deAlocaçàodeCapitaJ
• a.,amentO de Capital centl1llizado
• t.\Jdançsa na PoIltiea de End\idamento

Segundo a abordagem de Takor, a situação de mais fácil interpretação é dada

pela simetria de informações, na qual os agentes de mercado têm ~s mesmas

informações que os administradores da empresa. Apreende-se daí que não.-.
ocorrerão distorções sobre o valor da companhia quando da emissões de

" ,j

ações e, conseqüentemente, não haverá distorções como a rejeição de

projetos com VPLs. positivos ou a aceitação de projetos com VPLs inferiores

em detrimento de W9jetos mais valiosos.

Por outro lado, a presença de assimetria de informações geraria:

a) Distorções no Investimento (Comportamentos que geram perda de valor)

a.1) Comportamento com relação ao risco -+ os interesses divergentes

entre administrador e acionista podem incrementar o conflito de interesses

entre acionistas e detentores de títulos de dívida (por exemplo as debêntures)
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. I -
da empresa, afetando dessa forma a escolha do projeto e a política de

financiamento da empresa. O comportamento do ldministrador pode

ocasionalmente ser excessivamente conservador na elcolha de projetos,

t d I ' t t - I, idealop an o pe os mais seguros e que, no en an o, nao sanam I ears para os

acionistas,

a.2) Comportamento como "horda" ~ todos os adlinistradores de um

determinado segmento empresarial escolhem projetos similares. Isso não

significa que esses projetos sejam os melhores para seus JCionistas.

I
a.3) Visão de curto-prazo ~ ocorre quando o administradór é excessivamente

I

orientado para o curto prazo, o que pode contrariar interess~s dos acionistas.
I

I

a.4) Visão de longo-prazo ~ o administrador que ror excessivamente

orientado para o longo prazo poderá realizar escolhas que não seriam as mais

adequadas para os acionistas.

a.5) Subinvestimento ~ o administrador pode, eventualmente, demorar

demasiadamente para tomar decisões de desinvestimentos relativos a projetos

danosos aos interesses dos acionistas.

b) Maneiras de minimizar as distorcões (Comportamentos que geram valor)
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b.f] Organização de orçamento de capital -+ a empresa pode adotar um

esquema de centralização de dispêndios de capital, ou mesmo racionar

projetos com VPLs positivos segundo o interesse dos acionistas.

b.2) Organização do projeto -+ a empresa pode optar por uma forma de

incorporar o projeto à sua estrutura de maneira que minimize os efeitos das

distorções causadas pela assimetria de informação.

b.4) Esquemas de incentivo gerencial -+ a empresa pode implantar um

esquema de incentivos gerenciais que leve à minimização das distorções na

alocação de capital.

Temos, portanto, que a existência de informações privilegiadas sobre o

desempenho futuro de projetos de investimento das empresas, por parte de

seus administradores, pode provocar distorções e, em conseqüência, levar a

diferentes avaliações sobre resultados futuros da empresa. Essas diferentes

avaliações provocam distorções em relação ao valor das ações da empresa, e,

assim, ao seu valor como um todo. Uma empresa sujeita a um ambiente de

assimetria de informação tenderá a um comportamento diferente de outra

empresa não sujeita ao mesmo processo. A empresa que vive um ambiente

com informações assimétricas deverá apresentar posturas diferentes quanto a
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suas políticas de investimento, financiamento e dividendos. Além de serem .

verificadas entre empresas sujeitas à assimetria informacional e às não sujeitas

a mesma situação, certas diferenças comportamentais podem ser detectadas

nas empresas sujeitas a graus informacionais diferentes dentro do campo de

informações assimétricas.

No que se refere aos tipos de distorções geradas pela assimetria de

informações, o mesmo TAKOR (1993) nos informa que elas se dão

fundamentalmente entre:

./ os interesses dos acionistas e os dos detentores de títolos de dívida da

empresa;

./ os interesses dos atuais acionistas e o dos futuros acionistas;

./ os acionistas e os administradores.

As distorções criadas pela assimetria de informação entre os acionistas e

terceiros (ou credores), basicamente nascem do fato de que o acionista,

preocupado em maximizar sua riqueza, pode elevar o grau de risco operacional

da empresa às custas do detentor de títulos da dívida. A conseqüência natural

desse fato é a escolha de projetos de investimento de maior grau de risco, que

não necessariamente maximizam o valor da empresa. Essa situação é

caracterizada por ser de informação privada ex-posi (pós-evento).

Os interesses dos atuais acionistas conflitam com os de potenciais novos

acionistas, já que os primeiros possuem informações que os últimos podem
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apenas deduzir, Dessa forma, os atuais acionistas poderiam, em tese, levar

vantagem nas decisões de emissões de ações em detrimento dos futuros

acionistas. Essa situação é caracterizada por ser de informação privada ex-

ante (pré-evento) e ex-posto

o terceiro tipo de distorção fundamental é a que ocorre pela possibilidade dos

administradores, na condição de agentes dos acionistas, buscarem o seu

próprio benefício em detrimento da rnaximização da riqueza dos acionistas.

Em ambiente de alta assimetria informacional e nas decisões relativas ao

financiamento da empresa, tanto com capital próprio como com capital de

terceiros, a conseqüência crítica se dá na montagem da estrutura de capital da

empresa. Especificamente com relação à situação de aumento ou diminuição

do nível de endividamento e de capital próprio no mix de financiamento da

empresa, TITMAN (1984) e GRINBLATT e TITMAN (1997) nos indicam que

tais decisões levam em conta especificidades do comportamento dos diferentes

stakeholders interessados no desempenho econômico-financeiro da empresa.

Importante também é a observação feita porJENSEN (1986) sobre o caráter

educativo contido no endividamento, pois, em síntese, este leva a empresa a

uma maior eficiência em sua administração, dado o receio do não-cumprimento

dos pagamentos de suas dívidas. Essa é uma das explicações possíveis na

economia americana para a queda no valor da empresa quando ocorre troca

de posições em dívidas por capital próprio pela emissão de ações.
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Finalizando este- tópico, ~_interessante citarmos que uma das premissas da

estrutura de capital é a redução da taxa de juros sobre empréstimos na

consideração do custo de capital, já que essa taxa é reduzida pelo fator (1- Te),

onde Te é a alíquota do imposto de renda corporativo. Exposta tal condição,

caso considerássemos o argumento de MODIGLlANI-MILLER (1958), de

independência das decisões de financiamento e investimento, ficaríamos sem

resposta para as próprias conclusões de MM em artigo de 1961 que

consideram a dedutibilidade dos juros para o imposto de renda e a provocação

de MYERS (1984), de que a par desse fato não haveria como explicarmos as

razões pelas quais as empresas não recorrem de forma extremada ao

endividamento.

2.3. TEORIAS SOBRE ASSIMETRIA DE INFORMAÇÃO NO MERCADO DE CAPITAIS

A Ciência Econômica ocupa-se primordialmente do estudo do uso dos recursos

limitados para obtenção de máxima satisfação de nossos desejos materiais,

tendo em conta que a distribuição de tais recursos se dá pelo envolvimento de

agentes em transações as mais diferenciadas. Por sua vez, essas transações

de mercado são explicadas em modelos microeconômicos que detalham

mercados individuais.

Aliás, como mencionado por SWEETING (1998), grande parte desse

detalhamento teórico foi realizado sob o pressuposto crítico de que os agentes

detinham total informação sobre os bens e serviços que estavam negociando.

Tendo como base o pressuposto da "informação perfeita", os modelos
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microeconômicos não representam .sltuaçõesdo mundo real, servindo antes

como marcos teóricos para a compreensão de realidades complexas. De fato,

os mercados trabalham com "informações imperfeitas" porque as informações

são custosas ou mesmo impossíveis de ser obtidas. Ademais, como pontuam

VARIAN (1990) e STIGLlTZ (1993), esses desvios informacionais dos

mercados podem estar relacionados a uma ou às duas pontas envolvidas nas

transações que se realizem correntemente na economia.

Com base nesse conceito microeconômico, podemos definir a assimetria

informacional como sendo a situação em que ao menos um dos agentes

envolvidos em transações econômicas específicas é melhor informado do que

as outras partes envolvidas. Além disso, define-se comumente duas formas de

assimetria informacional, a saber, a ex-ante (pré-evento) e a ex-post (pós-

evento). Ainda no campo de definições, deve-se citar que a forma de assimetria

informacional ex-ante está ligada ao conceito de "seleção adversa", enquanto a

forma ex-post traz o conceito de "risco morai".

A "seleção adversa" traz o conceito de que um agente econômico envolvido em

uma transação comercial qualquer conhece algo sobre as suas próprias

características que a outra parte (o outro agente) desconhece. Esse conceito é

referenciado como um problema de "informação escondida" no mercado e uma

amostra disso seria o exemplo clássico de AKERLOF (1970): o vendedor de

carros usados que sabe mais sobre os veículos do que um possível comprador.

Já o "risco moral" ocorre naquelas situações em que determinado agente, de

posse de uma informação privada, toma atitudes que podem afetar
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negativamente o outro agente. Esse tipo de problema é Jípico do mercado de

locação de veículos; exemplos surgem naquelas situações ern que os

motoristas dirigem com menos cuidado pelo fato do veículo estar totalmente

segurado. O conceito de "risco moral" é também referenciado como um

problema de "atitude escondida", visto,.que diversas seriam as situações em

que um dos lados envolvidos em determinada operação não poderia observar

as atitudes da outra parte.

2.3.1 A BASE DOS ESTUDOS SOBRE ASSIMETRIA INFORMACIONAL

Estudos sobre a heterogeneidade dos termos de negócios das empresas no

mercado de capitais têm ocupado um espaço importante na pesquisa aplicada.

HUBBARD (1990) cita que nas décadas de 40 e 50 já havia monografias sobre

o assunto, em parte devido à importância diferencial dos "fatores financeiros"

para a performance de vários tipos de empresas durante a depressão.

A crença de que em mercados competitivos agentes mais preparados irão

conduzir outros menos preparados para fora do mercado tem longa tradição

entre os economistas. MAILATH e SANDRONI (2001), citando ALCHIAN

(1950) e FRIEDMAN (1953), acrescentam que essa crença tem recebido

suporte qualificado dos estudos mais recentes sobre seleção adversa, e

pontuam que essa melhor qualificação dos agentes ocorre devido a diferenças

no conteúdo informacional que eventualmente detenham. Tal posição é

ilustrada pela citação abaixo:
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.c "/f superior information of en agent type gives the agent an

effective informational advantage over other agents, then

indeed his wealth share must increase (because this agent will

then have more acurate beliefs). However, as that agent type

controls a larger fraction of the economy's wealth, prices

become more informative, reducing his informational

advantage. [...J This trade-off implies that agents with inferior

information need not be selected against." (MAILATH e

SANDRONI, 2001, p.02)

Como já mencionado, o trabalho de MODIGLlANI-MILLER (1958) trouxe a idéia

de que a estrutura financeira era indeterminada e irrelevante para as decisões

de investimento. Esse pressuposto influenciou de forma decisiva a teoria

moderna de finanças. Os maiores destaques na pesquisa sobre investimentos

nos anos 60 fizeram uso das posições de MM, desde os modelos neoclássicos

de HALL e JORGENSON (1967), BRAINARD e TOBIN (1968) e TOBIN (1969)

até os subseqüentes desenvolvimentos de SUMMERS (1981), HAYASHI

(1982) e ABEL e BLANCHARD (1986).

A pesquisa empírica tem tradicionalmente comprovado que a noção de

"irrelevância financeira" é inconsistente, e trabalhos como o de FAZZARI,

HUBBARD e PETERSON (1988) mostram a importância do. papel do

financiamento interno nas decisões de investimento. Além das pesquisas

citadas acima, devemos destacar o estudo de BHATTACHARAYA (1979), que

afirma que a redução do valor da empresa, associada à emissão de ações,
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representa um castosubstanctat de sinalização das qualidades intrínsecas da_. , .

empresa emitente para o público de acionistas potenciais. Ainda nessa direção,

BHATTACHARYA e RITTER (1983) realizaram um trabalho questionando

quanto de informação a empresa deveria revelar, assumindo que cada

revelação forneceria informações para os competidores e para investidores

potenciais, levando à redução do valor da empresa:

o tema é desenvolvido por GERTLER (1988), que traz uma importante

contribuição para a pesquisa teórica e empírica sobre finanças ao desenvolver

a idéia de que os investimentos são feitos com o pressuposto de assimetria

informacional entre "tomadores" e "doadores" de recursos. Naturalmente, esse

fato traz complicações para os relacionamentos financeiros, dificultando o

desenvolvimento de contratos e tornando interdependentes, em especial, as

decisões de financiamento e de investimento.

Outro aspecto interessante, abordado em estudos como o de LELAND e PYLE

(1977), GERTLER e HUBBARD (1988) e em boa parte dos modelos teóricos

de assimetria informacional no mercado de capitais, é que o volume de ações

emitidas é um determinante crítico nos termos sob os quais as empresas

podem tomar capital emprestado.

Estudos importantes foram desenvolvidos na verificação da. existência de

diferenças no custo do financiamento interno frente ao financiamento externo,

provocadas pela informação assimétrica. No trato desse tema, a teoria tem

como argumento central o problema da valorização de ativos com base no que
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é conhecido nos Estados Unidas como "/emon problem". No Brasil, o termo

poderia ser traduzido por "mercado de abacaxis", no qual alguns vendedores

com "informações privilegiadas" a respeito da qualidade dos ativos estarão

melhores preparados para aceitar os termos oferecidos pelos compradores

"menos informados". Tal situação faz com que a venda de ativos seja efetuada

a preços menores do que ocorreria no caso de compradores e vendedores

igualmente (ou simetricamente) informados. Ademais, esse é o argumento

crítico que permite a elaboração de uma teoria da seleção adversa, que diz que

os indivíduos não escolhem entre políticas alternativas de forma randômica,

mas com base em informações privadas.

No campo do mercado de capitais, a seleção adversa é um conceito importante

para as empresas quando da emissão de ações, já que há um forte incentivo

para que os administradores busquem vender ações quando elas forem

"limões". Em outras palavras, os controladores venderão ações quando

acreditarem que o seu valor venal exceda o valor intrínseco. Por outro lado, é

fundamental lembrar que, ainda que os administradores estejam imbuídos dos

melhores propósitos quando de emissões, os potenciais investidores

entenderão haver informações escondidas (ou assimetria de informações) e

imporão deságios sobre os preços das ações em oferta. O estudo de

DlERKENS (1991) levanta esse ponto e constata que mesmo uma atuação

vigorosa na mídia, relatando os propósitos legítimos da empresa em usar os

recursos de emissões para investimentos em ativos fixos, não evita dedução do

valor das empresas emitentes.
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Esse raciocínio está presente em estudos de diversos autores que tratam do

financiamento por meio de emissões de ações. MYERS e MAJLUF (1984),

GREENWALD, STIGLlTZ e WEISS (1984) e FAZZARI, HUBBARD e

PETERSON (1988) argumentam que os novos acionistas exigem um prêmio

para comprar ações de empresas de bom nível justamente para compensar as

perdas advindas do problema do "mercado de limões". Como conseqüência, o

prêmio exigido eleva o custo das ações emitidas acima do custo de

oportunidade total da empresa.

o trabalho de MYERS e MAJLUF (1984) deve ser destacado pela grande

influência que exerce nesse campo de estudo, evidenciando que, na presença

da assimetria de informação entre os administradores (insiders) e os agentes

externos (outsiders), os primeiros podem ser levados eventualmente a não

investir em projetos de investimento com valor presente líquido (VPL) positivo,

dessa forma substanciando a hipótese da ordem hierárquica de captação de

capital por parte da empresa.

A questão da assimetria informacional não é tratada somente na perspectiva do

financiamento via capital próprio, mas também do financiamento com recursos

de terceiros. Os trabalhos de KEETON (1979) e STIGLlTZ E WEISS (1981)

demonstraram que a concessão de crédito pode ser alterada na presença de

seleção adversa. Na mesma linha de pensamento, JAFFEE e RUSSEL (1976)

admitem que o custo da dívida pode ser mais alto na presença de assimetria

de informações, ou seja, as taxas de mercado devem subir e os limites de
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crédito devem se_ reduzir quando os doadores não conseguem distinguir

perfeitamente a qualidade do crédito.

o argumento desses estudos é ode que a ampliação da posse assimétrica por

parte de agentes interessados na aprovação de projetos de investimento

implica a impossibilidade de avaliação correta por parte dos potenciais

financiadores - o que leva a uma posição defensiva face aos tomadores de

recursos. Por sua vez, a tendência natural de elevação de taxas de juros é

contraposta pelo afastamento dos potenciais bons tomadores de recursos,

assim crescendo a probabilidade de não-pagamento dos projetos financiados e

ocorrendo a conseqüente potencialização de queda nas expectativas de lucros

dos concedentes de créditos.

Na mesma linha dos estudos que buscam evidências acerca das reações do

mercado ao anúncio de emissões de títulos de dívida, ECKBO (1986) trabalhou

com uma amostra de mais de 700 ofertas de títulos de dívida (straight debt) por

parte de empresas. Uma constatação não-intencional do autor na composição

da amostra foi que todas as empresas analisadas revelaram acréscimo

substancial de alavancagem no período de tempo abrangido pelo trabalho, de

1964 a 1981. A conclusão fundamental do estudo foi que o padrão assinalado

para as reações do mercado em face de emissões de ações foi consistente

com o modelo de MYERS e MAJLUF (1984). Esses autores afirmam que o

mercado reage negativamente a um financiamento por emissão de novas

ações, já que os investidores mal informados acreditam que a firma esteja

tentando se aproveitar de uma situação na qual sabe que o preço do título
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oferecido está acimade s~u valor real. Por outro lado, não foi encontrada uma

correlação positiva entre os retornos anormais causados por uma oferta de

dívida direta e o risco dos títulos.

Um complemento ao trabalho desenvolvido por MYERS e MAJLUF (1984) é o

estudo de NARAYANA (1988), que fornece outra visão sobre a alegada

vantagem trazida pelo endividamento das empresas em contraposição ao

capital próprio. Esse autor argumenta que tal situação de assimetria é motivada.

pela incapacidade dos investidores externos de avaliar a qualidade intrínseca

das empresas, pois suas análises são baseadas em médias setoriais e no nível

de atividade econômica. Dentro dessa linha de pensamento, o autor conclui

que o uso de endividamento acaba por eliminar as empresas inferiores do

mercado e que isso leva a uma melhor qualificação das empresas que

permanecem vivas, tornando o financiamento menos dispendioso. O

lançamento de ações é, como em MYERS e MAJlUF (1984), um "limão"

(Iemon problem), aquilo que afeta negativamente o valor da empresa.

Outro estudo que complementa trabalhos anteriores aqui relatados é o de

FLANNERY (1986), que pontua ser a composição do capital de terceiros entre

curto e longo prazo um sinalizador apropriado da qualidade dos projetos da

empresa. Outra implicação interessante desse estudo é que empresas de

setores mais propensosà assimetria informacional tenderiam a utilizar capitais

de curto prazo com mais intensidade do que empresas menos expostas à

assimetria, as quais revelariam maior propensão ao uso de capitais de longo

prazo.
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2.3.2 ASSIMETRIA DE INFORMAÇÕES NO MERCADO DE CAPITAIS

As distorções provocadas pela assimetria de informações existente no mercado

de capitais, particularmente quando do lançamento de ações, são objeto de

estudo de inúmeros trabalhos. Nesse processo, dois eventos são

freqüentemente utilizados para compreender as distorções mencionadas, a

saber:

a) Retorno anormal ajustado pelo mercado quando do anúncio de emissão de

ações pela empresa;

b) Magnitude da informação transmitida pelo anúncio de emissão de ações.

As hipóteses trazidas à tona pelos estudos desenvolvidos sobre o lançamento

primário de ações (seasoned equity offering) e seus efeitos têm suscitado

relevantes implicações e melhorado muito o entendimento das decisões em

finanças corporativas. Em especial, alguns dos estudos mais importantes sobre

o tema, tais como DIERKENS (1992) e ASQUIT e MULLlNS (1986) procuram

observar se os efeitos sobre os preços das ações, quando do anúncio de

emissões, estão relacionados às seguintes variáveis:

a) Resultado líquido do novo financiamento trazido pela oferta;

b) Volume da oferta;

c) Quantidade de ações negociadas, quando da nova emissão;
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d) Relação entre o valor de mercado do patrimônio lfquido e o valor contábil;

e) Motivos alegados para a oferta de títulos. [Em especial, essas relações de

causa e efeito são consideradas por DIERKENS (1992) e, de forma mais

abrangente, por MIKKELSON e PARTCH (1986)].

Nessa linha de raciocínio, ASQUITH e MULLlNS (1986) investigaram os efeitos

lançamentos ou emissões para o aumento de capital sobre o preço das ações,

e os resultados obtidos revelaram quedas persistentes e significativas dos

preços das ações - quedas essas que guardam relação negativa com o

tamanho da emissão. Os autores postulam que os achados não aparentam ter

relação com a mudança da estrutura de capital associada li" oferta pública de

capital.

Outras conclusões do estudo de ASQUITH e MULLlNS (1986) são que os

resultados encontrados estão: (a) alinhados com a idéia de que as emissões de

ações são vistas pelo investidor como um sinal negativo, e (b) que há uma

curva de demanda decrescente pelas ações da empresa. Particularmente essa

última afirmação contrapõe com argumento trazido por SCHOLES (1972), que

descarta a hipótese da pressão de preços e admite a hipótese de um discreto

efeito informacional. Tais idéias vão ao encontro da literatura de finanças que

indica que a curva de demanda de ações de uma empresa é essencialmente

horizontal, dado o grau de substituição entre os diversos ativos à disposição do

mercado. Colocando de outra forma, a teoria de finanças acredita que os

preços das ações são determinados somente pela relação risco-retorno relativa

aos fluxos de caixa futuros.
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Algumas conclusões do estudo de Asquith e Mullins são contrárias a outros

artigos anteriores, dentre os quais o de HESS e FROST (1982), que testaram o

"efeito tamanho" e rejeitaram a hipótese de relação entre a redução de preço

das ações quando de emissões e o tamanho de tais emissões. Por sua vez,

MILLER e ROCK (1985) concluíram fundamentalmente que mudanças no

financiamento externo da empresa funcionam como sinais para o investidor a

respeito de resultados correntes e futuros.da empresa. Esse modelo prevê uma

reação negativa ao preço da ação proporcional ao tamanho da oferta

anunciada de títulos, ou, como nos termos dos autores, "ao tamanho da

surpresa representada pela oferta de títulos ao público." (MILLER e ROCK,

1985, p.1038)

Ainda no estudo de ASQUITH e MULL/NS (1986) encontramos uma estrutura

que busca resumir as teorias que tratam dos efeitos do anúncio de emissão

sobre o valor de mercado da empresa, a qual é resumida abaixo:

a) Sem efeitos sobre o valor da empresa ~ Consistente com hipóteses de

mercados eficientes.

b) Efeitos negativos sobre o valor da empresa ~ Consistente com:

1: A curva decrescente de demanda por ações da empresa leva a uma redução

permanente de preço;

36



CAPlrULo2 REFERENCIAL BIBLIOGRÁFICO

2: A hipótese sobre estrutura de capital da empresa baseada na redistribuíção

do valor da empresa em relação a classes de acionistas, efeitos tributários e/ou

efeitos informacionais relativos a alavancagem;

3: Efeitos informacionais associados à venda de ações por vendedores

informados, tanto empresas como investidores;

4: Altos custos de transação associados à emissão de ações.

c) Efeitos positivos sobre o valor de mercado ~ Consistente com:

1: Efeito informacional favorável associado a investimentos;

2: Ganho de valor pela redução de alavancagem financeira devido a, por

exemplo, uma redução esperada de custos financeiros associados à falência

e/ou aos custos de agência.

Em artigo relativo aos efeitos de anúncios de emissões de novas ações,

BARCLAY e UrZENBERGER (1988) categorizam as hipóteses concorrentes

que tratam do assunto, dividindo-as em três grupos distintos: a) hipóteses

sobre informação; b) hipóteses sobre pressão dos preços; c) hipóteses sobre

alavancagem financeira. Um breve resumo de cada uma delas é revelado a

seguir:

a) Hipóteses sobre Informação

As hipóteses sobre informação são: a.1) Hipótese sinalizadora com base no

valor dos ativos existentes - baseada em MYERS e MAJLUF (1984); a.2)

Hipótese sinalizadora com base no fluxo de caixa - baseada em MILLER e
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ROCK(1985); a.3) Hipótese de investimento perdido - baseada no trabalho de

BERLE e MEANS (1932) sobre a separação entre propriedade e controle da

corporação e, mais recentemente, no estudo de JENSEN (1986).

a.1) A hipótese sinalizadora com base no valor dos ativos existentes é

baseada na premissa de que os gerentes têm melhores informações do que os

investidores a respeito do valor intrínseco dos ativos da empresa. Quando da

necessidade de financiamento externo, os gerentes emitem novas ações
f)

apenas se acreditarem que o valor de mercado da empresa excede seu valor

intrínseco, e emitem títulos de dívida caso percebam o valor de mercado

abaixo de tal valor intrínseco. Embora uma sobrevalorização dos ativos da

companhia resulte tanto em títulos de dívida quanto de capital sobreavaliado, a

sobrevalorização de títulos de dívida é menor. Assim, assumindo que o total de

financiamento externo é simetricamente conhecido, o anúncio de emissão de

ações traz um impacto negativo sobre o valor das ações, ao passo que o

anúncio de ampliação dos níveis de endividamento motiva um impacto positivo.

A intenção de uso para os fundos a serem obtidos, a rentabilidade esperada do

investimento planejado e o tamanho da emissão não terão impacto na

magnitude da queda do preço caso seja assumido que há simetria de

informação com relação aos planos de investimento e o fluxo de caixa interno.

a2) A hipótese sinalizadora com base no fluxo de caixa assume a

assimetria de informação a respeito da magnitude do fluxo de caixa corrente da

empresa, mas assume simetria de informação a respeito do nível de

investimento planejado e do valor dos ativos da companhia condicionados ao

38



CAP[rULo2 REFERENCIAL BIBLIOGRÁFICO

fluxo de caixa corrente. Anúncios não antecipados de emissão de valores

mobiliários sinalizarão, portanto, que a empresa tem geração interna

inadequada de fundos para financiar seus investimentos planejados. Nesse

caso, tanto a emissão de ações quanto de títulos de dívida para o

financiamento de novos projetos causarão retornos negativos das ações, e o

nível de declínio está diretamente relacionado com o tamanho da emissão.

Outro movimento que não causaria impacto nos preços das ações seria a

emissão de capital para quitação de dívidas existentes, porque se trata de uma

posição neutra em termos de financiamento externo e não contém informação

a respeito do fluxo de caixa corrente da empresa.

a.3) A hipótese de investimento perdido é baseada na premissa de que um

dos custos de agência está associado à separação entre propriedade e

controle da empresa. Trata-se da tendência dos administradores de realizar

investimentos em demasia, aceitando projetos com valor presente líquido

negativo. Assumindo simetria de informação a respeito do fluxo de caixa

corrente da companhia e do valor intrínseco de seus ativos, a emissão de

capital não esperada irá sinalizar um alto nível de investimentos planejados.

Com tal percepção, o valor da ação irá cair e a magnitude percentual do

declínio de preço será diretamente relacionada com o tamanho da emissão.

Ainda de acordo com esse agrupamento teórico, emissões de novas ações

para quitação de dívidas não trazem impacto sobre o preço da ação por não

conterem informação acerca do nível de investimento planejado.
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b) Hipóteses-sobre_pressão do preço

As hipóteses sobre pressão do preço, assim denominadas por SCHOLES

(1972), consideram que o crescimento da oferta de um determinado título

causa queda de seu preço. As hipóteses aqui consideradas são: b.1) Hipótese

da curva de demanda decrescente e b.2) Hipótese do custo de transação.

b.1) A hipótese da curva de demanda decrescente baseia-se no

pressuposto de que um mercado decapitais não totalmente formado, restrito a

pequeno volume de vendas, não contém substitutos perfeitos para os títulos da

empresa. A conseqüência disso é que companhia fica exposta a uma curva de

demanda decrescente de seus títulos e, portanto, admite-se que um

crescimento de quantidade representado pela emissão de novas ações

resultará numa queda permanente no preço desses títulos, sendo que a

dimensão desse declínio é positivamente relacionada com o tamanho da

emissão.

b.2) A hipótese do custo de transação admite uma pressão temporária sobre

o preço quando de emissões de novas ações, mesmo que existam substitutos

quase perfeitos para os títulos da empresa. Nessa hipótese, o preço da ação

declina em seguida ao anúncio de emissão de novas ações, refletindo um

desconto que deve ser oferecido para compensar os investidores pelos custos

de transação incorridos no ajuste de seus portfólios, para absorção das novas

ações. Após o consórcio de subscrição ter negociado a nova emissão, o preço

recupera o seu valor original e, na condição de que os custos de transação e o

40



CAPíTULO 2 REFERENCIAL BIBLIOGRÁFICO

valor de desconto sejam proporcionais ao tamanho da emissão, essa hipótese

não admite correlação entre o tamanho da emissão e a magnitude do declínio

de preço.

c) Hipóteses sobre alavancagem financeira

Esse grupo final considera as seguintes hipóteses: c.1) Hipótese da vantagem

tributária de MODIGLlANI e MILLER (1963) e c.2) Hipótese de redistribuição

baseada nas análises de risco de MERTO (1974), GALAI e MASULlS (1976) e

SMITH e WARNER (1979).

c.t) A hipótese da vantagem tributária assume que a emissão de novas

ações provoca um declínio não antecipado na alavancagem financeira. Em

virtude de vantagens tributárias sobre o financiamento através de capital de

terceiros, um declínio na alavancagem financeira gera queda no preço da ação,

e a porcentagem de declínio é diretamente relacionada com o tamanho da

emissão. Assim, emissões de ações que tenham como objetivo reduzir a dívida

existente terão um efeito negativo maior do que as emissões que objetivem

financiar novos investimentos, desde que tenham um maior efeito sobre a

alavancagem financeira. Novas emissões de títulos de dívida reduzem o

passivo tributário e, conseqüentemente, têm um efeito positivo sobre os preços

das ações.

c.2) A hipótese de redistribuição baseia-se na observação de que com uma

política de investimento fixa, um declínio não esperado na alavancagem
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provocará uma redução no grau de rlsco do endividamento da empresa. Caso

o valor total de mercado da companhia permaneça inalterado, os detentores de

títulos de dívida obterão um crescimento de valor dos títulos às expensas dos

acionistas. Esse efeito é mais facilmente entendido se as ações ordinárias da

empresa forem vistas como opções de compra de seus ativos, como em

MERTON (1974). A hipótese de redistribuição determina que anúncios de

emissão de novas ações terão um efeito negativo sobre os preços das ações, e

que o anúncio de emissão de títulos de dívida terão um efeito positivo. A

magnitude do efeito será diretamente relacionada com o tamanho da emissão e

terá um efeito maior para emissões que puramente busquem mudanças na

estrutura de capital do que para aquelas que forem dirigidas a novos

investimentos.

Em um artigo, LANG e LUNDHOLM (2000) estudaram o caso da transparência

de informações (disclosure) próxima ao período de ofertas primárias de ações

e suas relações com o preço destas. Os resultados indicaram que as empresas

que mantinham uma experiência consistente de transparência de informações

tiveram seus preços elevados acima do que seria previsível com base nos

resultados atuais e futuros da companhia antes de emissões de ações, e

somente uma pequena queda quando do anúncio da emissão de ações. Tal

comportamento sugere que a consistente política de desvendamento reduz a

assimetria informacional durante a oferta. Por outro lado, examinando as

empresas que aumentaram seu nível de atividades de disclosure no período de

seis meses antes da oferta, o estudo indica que os preços subiram antes da

oferta pública, mas sofreram uma queda bem maior quando do anúncio. Esse
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raciocínio suge que-o maior nível de desvendamento foi _uséldopara "melhorar

a imagem da ação" (hype the stock), e o mercado pode ter parcialmente

corrigido o preço.

2.4. ASSIMETRIA DE INFORMAÇÃO, ESTR~TURA DE CAPITAL E CUSTO DE CAPITAL

A literatura sugere que quanto maior for o compromisso da empresa na direção

da transparência (disclosure) de suas demonstrações econômico-financeiras,

menor será o nível de assimetria informacional percebida pelo mercado com

relação a essa empresa. Assim, o custo de capital da empresa também deverá

ser menor, admitindo-se que a informação assimétrica é.um componente desse

custo.

Esse argumento é embasado pelo fato de que cada revelação a respeito da

empresa leva informações para o mercado, para os competidores e para os

investidores. BHATTACHARYA e RITTER (1983) admitem que essa revelação

reduz o valor da empresa e, assim, esses autores perguntam quanta

informação a companhia deve revelar ao mercado. Argumentam, ainda, que a

empresa deve ser hábil em transmitir o seu real valor, sem, no entanto, revelar

tudo o que os seus concorrentes gostariam de saber. MYERS e MAJLUF

(1984) estudaram o problema de forma similar, mas estabelecendo a extensão

da informação privilegiada detida pelos administradores.

Corroborando o pensamento acima, GRINBLAT e TITMAN (98) afirmam que a

escolha entre endividamento e emissão de capital contém informação para os
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acionistas porque O Jluxo de caixa esperado determina a estrutura de capital

ótima. Acrescentam, ainda, que os administradores tendem a elevar o nível de

endividamento mesmo quando este se situa acima do ponto de maximização

do valor intrínseco. Os autores ensinam-nos que, se uma decisão financeira

contendo informação favorável ao investidor pode ter credibilidade, as

empresas com perspectivas pobres devem aparentar ter maiores custos ao

imitar as decisões feitas pelas companhias com perspectivas favoráveis.

GRINBLAT e TITMAN (98) argumentam também que a utilização de capital de

terceiros é feita para reduzir o .problerna da seleção adversa. A empresa pode

decidir-se pela não-emissão de ações subavaliadas para financiamento de um

projeto, mas emitir títulos de dívida, sendo evidente que o valor cresce quando

a empresa assume projetos com valor presente líquido (VPL) positivo.

Portanto, esse argumento leva à afirmação de que a companhia deve

considerar a possibilidade de se desviar da estrutura de capital ótima e do

associado problema de custos de falência versus o VPL positivo de um projeto

em particular.

Continuando a discussão da escolha da estrutura de capital como transmissora

de informações ao mercado HOVAKIMIAN, OPLER e TITMAN (2001) admitem

que as empresas mais lucrativas tendem a um grau de alavancagem menor e

que, portanto, optam por emissão de ações, sendo que a variável mais

importante para explicar essa situação é o preço das ações. Em outras

palavras, as empresas com preço corrente de suas ações (relativamente ao

preço passado das ações, do valor contábil ou dos ganhos ocorridos)
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apresentam mais tendência à emissão de ações do que à emissão de títulos de

dívida, e tendem mais à recompra de dívida do que à recompra de ações.

Nesse mesmo artigo, os autores reconhecem, a exemplo de MYERS (1977) e

MYERS e MAJLUF (1984), que as empresas constituem-se "ativos em uso"

(assets in p/ace) e oportunidades de crescimento. Argumentam, ainda, que

índices-metas da empresa são determinados em função das mudanças

relativas nos pesos desses dois componentes de valor. Em particular, as

empresas deveriam relativamente, utilizar mais dívidas para financiar os "ativos

em uso" e mais capital próprio para financiar oportunidades de crescimento.

Outro trabalho que estuda a relação entre alavancagem e emissão de ações foi

realizado por MCLAUGHLlN, SAFIEDDINE e VASUDEVAM (1996), que entre

outros fatores, estudaram a influência da decisão de emissão de ações para

aumento de capital (Seasoned Equity Offering - SEO) e verificaram que as

empresas com maiores níveis de alavancagem financeira e alto crescimento

têm maior tendência a emitir capital próprio. Os autores, de forma distinta dos

estudos anteriores, incorporaram na amostra uma grande quantidade de

.empresas listadas na NASDAQ, sendo que essas companhias são menores e

apresentam uma alta percentagem do valor da empresa em oportunidades de

crescimento, tendo como característica adicional o fato de poucos analistas

acompanhando-as. Portanto, com alto de nível de assimetria informacional,

essas empresas tendem a mostrar mais os efeitos preditos pelos modelos de

informação assimétrica. De acordo com a conclusão do estudo, o grau de

alavancagem, as oportunidades de crescimento e o tamanho da empresa

influenciam a decisão de emissão de capital próprio. Como as companhias com
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alta alavancagem têm maior tendêncta à emissão de ações, as evidências

indicam, também, que as empresas com alta oportunidade de crescimento

realizam subscrição de ações para atender suas necessidades de investimento

e, finalmente, que as empresas menores com oportunidades de crescimento

apresentam-se mais propensas à emissão de ações.

MACKIE-MASON (1990), admitindo que a maioria dos estudos sobre estrutura

de capital tem sido focado no tipo de endividamento que as empresas usam

para financiar seus investimentos, buscou investigar se as companhias

importam-se com "quem" fornece os fundos. O autor argumenta que existem

grandes e persistentes diferenças nos padrões de financiamento interno e

externo, tanto da perspectiva agregada quanto entre os diferentes setores, e

conclui que as empresas preferem provedores de fundos particulares. O autor

também afirma que problemas de assimetria informacional parecem ser

determinantes da escolha de financiamento. Como diferentes provedores de

fundos têm acessos diversos à informação sobre a companhia, têm diferentes

habilidades para monitorar seu comportamento, ou seja, a importância da

informação assimétrica dá razões para que a empresa preocupe-se com quem

fornece fundos. Outro argumento interessante trazido pelo autor é que na visão

tradicional de finanças as empresas consideram os custos e benefícios do

capital de terceiros e do capital próprio e escolhem o nível ótimo de

alavancagem. Por outro lado, a visão mais recente enfatiza mais os custos

associados aos diferentes tipos de provedores de fundos do que o tipo de

fundo fornecido.
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Em resumo, o trabalho de MACKIE-MASON (1990) afirma que a assimetria.

informacional prediz preferências da empresa sobre os provedores de fundos,

mas não sobre os tipos de títulos, enquanto os fatores de nível ótimo de

alavancagem afetam a escolha dos tipos de títulos, mas não a escolha dos

provedores de fundos.

Realizando uma revisão da teoria e das evidências encontradas nos processos

utilizados pelas empresas para obtenção de capital próprio e o efeito associado

sobre os preços dos títulos, SMITH (1986) nos ensina que o mercado de

capitais tem um papel importante na teoria de economia financeira, citando

como exemplo que os preços no mercado de capitais sinalizam de forma vital

as decisões financeiras corporativas. Ademais, as empresas abertas, quando

em busca de capital externo, devem primeiro decidir sobre que tipo de título

deve ser emitido. Isso se faz importante para o entendimento de qual é a

reação do mercado ao anúncio de emissão.

Existem algumas hipóteses, segundo SMITH (1986), sobre a reação dos

preços, como a seguir:

• Estrutura ótima de capital -+ as empresas mantêm uma estrutura ótima de

capital e as reações no preço refletem as mudanças no valor da companhia

associado ao ajuste na sua estrutura de financiamento.

• Mudanças implícitas no fluxo de caixa -+ as mudanças nos preços das

ações contêm informações a respeito dos fluxos de caixa líquidos

esperados.
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• Anúncios não-antecipados -+ o preço das ações reflete somente o

componente não antecipado do anúncio.

• Assimetria informacional -+ os administradores têm mais informações do

que os compradores potenciais; assim, esses administradores são

propensos à emissão quando a ação estiver sobrevalorizada.

• Mudanças no controle acionário -+ alterações de controle afetam o valor da

empresa.

Outro estudo que trata da complexidade da relação entre as decisões reais e

as financeiras tomadas pelas empresas foi realizado por KORAJCZYK, LUCAS

e MACDONALD (1990), que analisaram a emissão de ações (seasoned) como

uma peça do quebra-cabeça das decisões de financiamento-investimento da

empresa. Os autores partiram do argumento de que se espera que. as

emissões de ações sejam particularmente relevantes a respeito do papel da

assimetria informacional nas decisões de financiamento, por dois motivos:

o A informação assimétrica deve ser a maior preocupação para

os potenciais compradores de ações ordinárias, já que a ação

é um direito residual sobre a empresa;

o É bem documentado que as ações apresentam grande retorno

anormal negativo durante o período próximo da emissão. Isso

sugere que a emissão de ações revela valiosa informação

para o mercado, Assim, é natural considerar que o

comportamento do preço de uma companhia lança luz sobre a

importância da assimetria de informações no processo de

investimento.
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BROUS e KINI (1994) averiguaram se a existência de investidores

institucionais no capital social da empresa aumenta a perspectiva de maior

transparência de suas informações, por meio do estudo do impacto da decisão

dos administradores de emitir capital sobre o preço das ações e da previsão de

lucros dos analistas. Na conclusão, admitiram que existe suporte para a

hipótese de "monitoramento efetivo", tendo em vista que encontraram uma

significante relação positiva entre o retorno anormal durante o período de

anúncio de emissão de ações e a participação institucional na propriedade da

empresa.

Estudando a oferta de ações (SEO), ECKBO, ESPEN, e NORLI (2000)

admitem que os participantes do mercado de capitais reagem ao anúncio de

emissão de títulos pela reavaliação do preço da ação do emissor, sendo que

essa reavaliação depende, em parte, da percepção do mercado dos objetivos

da empresa emissora e, em parte, da informação assimétrica entre o investidor

e a companhia com relação ao real valor de seus títulos.

De maneira distinta, BRAV, GECZY e GOMPERS (2000) pontuam que as

empresas emissoras de ações (SEO) que apresentam desempenho inferior ao

realizado pelo seu benchmark mantêm uma série de retornos que apresentam

covariância com os mesmos fatores de retorno observados pelas empresas

não emissoras, e que essas empresas são principalmente as que emitem

pequenos volumes - com relação valor contábil e valor de mercado baixo.
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HELOU e PARK (2001), admitindo a hipótese da assimetria informacional como

uma das principais razões da queda de preços quando do anúncio de nova

subscrição de ações, estudam se a reputação do banco de investimento

subscritor (underwriter) pode reduzir esses efeitos. Os autores concluem que a

reputação do banco de investimento responsável pela emissão reduz a

extensão da assimetria informacional e, portanto, irá mitigar o efeito negativo

do anúncio de emissão.

Outro estudo que trata da relação assimetria de informações e estrutura de

capital foi conduzido por LEUZ e VERRECCHIA (2000), que exploram a ligação

entre informação assimétrica, liquidez de mercado e custo de capital. Segundo

os autores, a teoria econômica sugere que um compromisso por parte da

empresa em aumentar os níveis de transparência de suas informações deverá

reduzir o componente de assimetria informacional em seu custo de capital.

Admitem, no entanto, que estabelecer empiricamente essa relação é uma

tarefa bastante difícil. Nesse artigo é estudada uma amostra de empresas

alemãs que adotaram normas internacionais de contabilidade, por meio da

utilização de International Accounting Standards - IAS - ou padrões norte-

americanos de contabilidade U.S. General/y Accepted Accounting Principles-

U.S.-GAAP. O resultado dos testes reforçou a premissa de que a empresa que

busca mais transparência traz benefícios a ela, reduzindo a assimetria

informacional.

JOOS (2000), em artigo que discute o estudo de LEUZ e VERRECCHIA

(2000), explica de maneira clara que a existência de assimetria informacional
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entre os participantes do mercado reduz a liquidez dasaçõe_s da empresa, pelo

fato de ocorrer seleção adversa. Essa redução de liquidez levará ao aumento

dos custos de transação, que por sua vez provocará o crescimento do custo de

capital da empresa. No entanto, JOOS enumera uma série de restrições a

respeito das variáveis utilizadas por ,_~euz e Verrecchia como proxies de

assimetria de informações: a) spread preço de compra/preço de venda; b)

volume de negociação; c) volatilidade dos preços das ações. O autor, mesmo

admitindo que a literatura lida com esses três aspectos provocadores (mesmo

que parcialmente) de assimetria, coloca problemas técnicos e pontua, também,

que a variável mais confiável das três é a volatilidade dos preços.

A alteração de preços das ações explicada pela assimetria informacional

encontra amparo no desenvolvimento teórico sobre estrutura de capital. O tema

envolve inúmeros autores que, ainda hoje, buscam desvendar as razões de

diferentes composições de fontes de financiamento, tendo em conta aspectos

como: dedutibilidade de juros, conflito de interesses entre stakeholders

diversos, características de mercados de produtos e de insumos e conflitos por

poder e assimetria de informações - que pode ser vista como caso especial de

conflito entre determinados stakeholders. Tais estudos se prestam a analisar

conseqüências sobre o valor das empresas quando do lançamento de ações

pelas mesmas.

A pesquisa científica sobre estrutura de capital é extensa e qualquer pretensão

de enquadramento rigoroso dos estudos realizados até o momento, de acordo

com diferentes características ou objetivos, motiva críticas em razão das
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simplificações .que necessariamente deverão ser feitas. De qualquer forma,

assumimos tal limitação e definimos a segmentação abaixo:

,/ Teorias de Balanceamento (Tadeoff Theories);

,/ Teorias que consideram a Ordem Hierárquica de Capital (Pecking Order

Models).

2.4.1. TEORIA DO BALANCEAMENTO (TRADEQFF THEORIES)

Esse grupo teórico trabalha coma hipótese da existência de uma relação direta

entre alavancagem financeira e custos de falência, sendo que este último termo

é uma referência genérica para o sentimento de risco da empresa de não-

cumprimento de suas obrigações contratuais. Assim, a reação natural dos

financiadores é exigir taxas de juros cada vez mais elevadas à medida que

aumentam os níveis de participação do capital de terceiros na estrutura de

capital da empresa creditada. Por outro lado, a característica de dedutibilidade

dos juros para fins fiscais torna atraente para as empresas a captação de

empréstimos e, dessa forma, os executivos financeiros devem tomar decisões

acerca do mix de financiamento tendo em vista que, quanto maior a

alavancagemfinanceira, maior o risco de falência e menor o custo de capital.

2.4.2. TEORIA DA ORDEM HIERÁRQUICA (PECKING ORDER MODELS)

A Tradeoff Theory encontra confrontação no estudo de SHYAM-SUNDER e

MYERS (1994), que afirmam que:
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"(...) The results suggest greater confidence in the pecking

order than in the target adjustment model. If companies do

have a well-defined optimal capital structure, it seems

managers are not much interested in getting there." (SHYAM-

SUNDER e MYERS, 1994)

Essa linha de confrontação da teoria de balanceamento encontra respaldo

teórico fundamental nos estudos de MYERS (1984) e de MYERS e MAJLUF

(1984), que desenvolvem o ponto da não-existência de um nível ótimo de

endividamento, sendo que as razões fundamentai para isso seriam os

problemas de assimetria informacional e de sinalização associada com fontes

de fundos externas.

Essa evolução de idéias, que chegou até o que se denomina comumente de

Pecking Order Theory (POT), foi resultado do estudo de DONALDSON (1961)

- que pesquisou a existência de uma ordem de preferência por parte das

empresas na busca de financiamento. Segundo o autor, tal ordem se manifesta

pela seguinte ordem de preferência: a) uso de lucros retidos; b) as empresas

tendem a pagar dívidas antes de recomprar ações; c) faltando recursos, apela-

se para fontes externas, sendo que o endividamento precede a emissão de

ações.

Uma nova classificação de estudos sobre estrutura de capital está presente no

estudo de HARRIS e RAVIV (1991), segundo o qual os determinantes dos
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compostos de capital próprio edeterceiros relacionam-se com aspectos como:

economia da informação, conflitos entre agentes e características de

mercados. Dadas tais considerações, os autores sistematizam os estudos

principais realizados até então em quatro categorias, a saber:

a) Modelos baseados nos conflitos de agência (Agency Approach);

b) Modelos baseados em assimetria informacional;

c) Modelos que consideram a influência da natureza dos produtos ou

competição no mercado;

d) Modelos dirigidos pelas considerações de controle corporativo.

Da estrutura proposta por HARRIS e RAVIV (1991) destacamos o segmento de

interesse direto em nosso estudo:

Modelos baseados em assimetria informacional

A introdução do conceito de assimetria informacional traz para a economia uma

série de modelos explicativos da estrutura de capital das empresas. Nessas

teorias, assume-se que os administradores (insiders) detêm informações

privadas a respeito das características da empresa - como fluxo de caixa ou

oportunidades de investimentos - em relação aos investidores externos a

empresa (outsiders). Quanto à segmentação das teorias assimétricas, HARRIS

e RAVIV (1991) procedem da seguinte maneira:

a) Modelos que tratam da interação entre o investimento e a estrutura de

capital da empresa -+ tais modelos admitem que a estrutura de capital é

estabelecida para mitigar as ineficiências nas decisões de investimento da
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companhia, causadas pela informação assimétrica. São estudos que tratam do .

sobreinvestimento ou do subinvestimento e aceitam a Teoria da Ordem

Hierárquica de financiamento.

b) Modelos com sinalização em relação ao nível de endividamento ~

estudos nos quais os investimentos são fixos e a estrutura de capital serve

como um sinal da informação privada detida pelos administradores em relação

aos investidores externos (outsiders). Tais modelos admitem que os

investidores vêem como um sinal de qualidade as empresas com maiores

porções de dívida, dado o caráter já assinalado de disciplinamento exigido pelo

endividamento. Assim, dado que as empresas de pior qualidade têm maiores

custos marginais de falência, esse fato deve fazer com se restrinjam níveis de

acesso a endividamento por parte dessas empresas piores, contrariamente às

melhores, que terão acesso bem mais expandido a recursos de terceiros.

c) Modelos baseados na aversão ao risco dos administradores ~ esses

modelos exploram a idéia de que o crescimento da parcela do endividamento

no financiamento global da empresa faz com que seus administradores

detenham uma maior parte do capital acionário. A conseqüência disso é que

essa maior parcela leva a uma redução da busca de bem-estar dos

gerentes/administradores, devido à aversão ao risco dos administradores.

Enfim, as empresas de maior qualidade sinalizarão ao mercado essa

característica por meio da manutenção de maior nível de endividamento em

suas estruturas de capital.
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CAPíTULO 3 - HIPÓTESES

3.1 HIPÓTESE CENTRAL

Nosso estudo busca verificar a importância da assimetria informacional entre

empresas de capital aberto negociadas em bolsas de valores e o mercado de

capitais brasileiro.

Num mundo em que exista total transparência de informações e, portanto,

simetria informacional, o valor da empresa percebido pelos potenciais

investidores e o valor percebido pelos seus administradores e atuais

controladores será idêntico.

Por outro lado, caso o ambiente seja de assimetria informacional, o valor da

empresa percebido pelos seus potencias investidores será diferente daquele

atribuído pelos administradores. Portanto, qualquer evento que contenha afgo
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revelador a respeito -da empresa contribui para a redução da assimetria de

informações.

Nossa perspectiva de observação parte do pressuposto que, se a ocorrência

de informação assimétrica é importante em nosso mercado, um crescimento

deste fenômeno pode levar à queda de preços quando do anúncio da emissão

de novas ações. Por extensão, esse raciocínio pode ser considerado para um

determinado setor ou mesmo uma empresa em particular.

Assim é quea reação negativa de preços das ações quando de anúncios de

emissões primárias de ações (seasoned equity offering-SEO) é verificada nos

trabalhos empíricos de ASQUITH e MULLlNS (1986), ECKBO (1986) e ECKBO

e MASULlS (1989) e que no Brasil foi objeto de estudo de Furtado (1997). Por

sua vez, os estudos de MYERS e MAJLUF (1984) e DIERKENS (1992)

pontuam que a razão principal para essa reação negativa é a posse

assimétrica de informações acerca das potencialidades das empresas

emissoras entre os agentes envolvidos -acionistas atuais e potenciais, além

dos administradores dessas empresas. Em termos mais específicos, os

investidores externos trabalham com a idéia de que uma empresa emitirá

novas ações apenas na situação em que seus administradores acreditam que

os preços das mesmas estejam sobrevalorizados. Naturalmente, a

conseqüência esperada.é a imposição de ágio, pelos atuais administradores,

sobre os preços de ações de empresas subscritoras. Nesse aspecto, admite-se

que os atuais administradores vendem ações ao mercado quando não
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enxergam boas perspectivas para sua empresa e, assim, desejam repartir o

possível mau desempenho.

Tal situação é vista assim porque os administradores têm uma visão melhor e

mais correta sobre o fluxo de caixa e demais perspectivas da empresa, e se os

atuais condutores da empresa estão vendo boas oportunidades futuras

(principalmente o fluxo de caixa esperado) o caminho natural seria emitir títulos

de dívida - e não dividir a boa possibilidade de obtenção de ganhos.

Temos, portanto, que no caso da empresa decidir-se pelo lançamento de ações

para o aumento de capital (oferta primária que não seja lançamento público

inicial) e ainda possuindo capacidade de crédito, é porque essa companhia não

espera um bom fluxo de benefícios futuros, ou seja, os próprios atuais

controladores não vêm boas perspectivas futuras para o fluxo de caixa da

empresa. Assim, o mercado enxerga no lançando ações para aumento de

capital um sinal negativo e admite a hipótese de seleção adversa, na qual um

agente deseja vender algo por um certo preço por que os potenciais

compradores somente admitem pagar um valor inferior.

Nesse quadro, o evento do lançamento primário de ações seria percebido pelo

mercado com forte conteúdo de informações negativas. Temos, portanto, que o

anúncio da decisão de emissão de ações deve provocar a perda de valor das

ações detidas pelos atuais acionistas.

58



CAPíTULO 3 HIPÓTESES

No mercado internacional, a emissão de ações (SI=0) provoca queda

substancial de preços, podendo inclusive ser maior do que o valor total da nova

emissão. Tomemos como exemplo uma empresa que lança capital com valor

total esperado a ser arrecadado com a nova emissão de US$ 90 milhões, e

como conseqüência tem uma queda __do preço de suas ações em 2%,

provocando, assim, uma perda de valor da companhia de US$ 100 milhões.

Portanto, vemos que ocorre nesse caso uma diluição de mais de 100% do valor

da emissão - e notamos como esse fenômeno pode ser importante.

Admitimos, assim, que os atuais acionistas somente deverão concordar com o

lançamento de ações no mercado se estas estiverem sobrevalorizadas: caso

contrário, essa decisão não será tomada.

o mercado de capitais brasileiro apresenta características que nos levam a

suspeitar que o nível de assimetria informacional tende a ser mais elevado que

em outros mercados com maior nível de desenvolvimento institucional e maior

nível de proteção ao acionista. Nosso mercado é pequeno, como observado no

texto elaborado pela Bolsa de Valores de São Paulo (BOVESPA) intitulado "O

Mercado de Capitais: Sua Importância para o Desenvolvimento e os Entraves

com que se Defronta o Brasil", que afirma que: "Ao contrário do que acontece

nos países bem-sucedidos em seu processo de desenvolvimento, o mercado

de capitais no Brasil é pouco expressivo". (BOVESPA, 2000, p.OS).

Para ilustrarmos o tópico a seguir, apresentamos uma tabela comparando

nosso mercado com os três países de maior produto interno bruto. Os valores
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são apresentados em US$ bilhões, tendo como fonte os dados da World

Federation of Exchanges -FIBV:

País 1994 1995 1996 1997 1.998 1999 2000

EUA 5.028 6.918 8.452 10.731 12.648 16.733 15.214

Japão 3.592 3.545 3.011 2.161 2.440 4.464 3.157

Alemanha 499 577 665 825 1.087 1.432 1.270

Brasil 189 148 217 256 161 228 226

Fonte: FIBV - World Federation of Exchange

PROCIANOYe CASELlNI (1997) afirmam em seu artigo que, por ser pequeno,

o mercado brasileiro apresenta-se bastante concentrado, o que leva à perda de

interesse dos investidores pelas ações ordinárias. Essa situação ocorre por não

existir disputa entre os investidores pelo controle acionário das empresas, já

que o controle é bem-definido e fácil de ser preservado. Em continuação, os

autores nos ensinam que tal cenário pode fazer com que o acionista

controlador seja também seu gestor.

Tal quadro nos conduz à formulação de nossa hipótese central:

1a Hipótese

O mercado brasileiro de capitais possui características que indicam que

não devemos observar uma queda nos preços quando do anúncio de

emissão primária de ações.
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Como medida estatística a ser utilizada nos testes de hipóteses, foi adotado o

seguinte procedimento:

o Consideraremos o retorno acumulado médio do excedente de

retornos como preconizado pelos modelos MOMER e MORAM,

descritos no capitulo 4 sobre metodologia, para os períodos de 5 dias

anteriores até mais 6 dias posteriores ao evento aqui estudado.

o Realizaremos adicionalmente observações sobre o retorno

acumulado anormal médio dos preços das ações para o intervalo t e

t+1, considerando-se t como a data do evento.

O teste de hipótese deve observar a seguinte equação:

E (ARr I <Dr-le R M,r)= O

Sendo:

AR -+ Retorno anormal (excedente de retorno) médio dos preços das ações,

em 'to

<Dr-l-+ Conjunto das informações disponíveis no período 'to

RM.r-+ Retorno da carteira de mercado em 't, na qual se baseiam os retornos

excedentes.

A análise até aqui conduzida nos remete a outro aspecto importante sobre esse

assunto, que é o da eficiência de mercado: quanto mais informacionalmente

eficiente for o mercado, mais rapidamente os preços serão ajustados à

percepção que o mercado tem sobre as novas informações.
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O'comportamsnto dos preços e os retornos dos papéis de empresas emitentes

em períodos anteriores aos eventos de anúncio de lançamento de ações nos

sinaliza sobre a eficiência do mercado. Se o mercado for eficiente, ao menos

na sua forma semiforte, não devemos esperar ganhos anormais significativos

sobre papéis de empresas emitentes antes da data do anúncio de subscrições.

Esse perfil de análise pode ser realizado pela observação dos dados quando

do teste de nossa primeira hipótese, por meio da observação dos retornos

excedentes durante o período de 60 dias anteriores até 60 dias após o evento.

Devemos também observar se as empresas emitem sinais sobre o seu real

valor por meio do aproveitamento de certas oportunidades ou outros eventos

que não o da subscrição de ações, e que podem ser percebidos pelo mercado,

alterando assim, o nível de assimetria informacional existente.

Podemos admitir diversos aspectos relativos à empresa que podem ser

percebidos pelo mercado como redutores do nível de assimetria informacional.

Tomemos o caso do nível de transparência que a empresa mantém com

relação a suas demonstrações econômico-financeiras, ou o caso de empresas

que sejam muito fiscalizadas por estarem presentes no mercado de capitais

internacionais, pela emissão de American Depositary Recipts - ADRs - títulos

que possibilitam a negociação de suas ações no mercado norte-americano.

Um aspecto interessante a ser observado refere-se às potencialidades de

crescimento da empresa. Podemos observar os dados da companhia e inferir

sobre suas potencialidades, como é o caso da relação valor de mercado e valor
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contábil (market value/book value). A relação que é tnterpretada pelo mercado.

como' indicador de que a empresa seja possuidora de capacidade de

crescimento, ou seja, que tem projetos de investimentos com boas

perspectivas.

Outras hipóteses buscam explicar a queda de preços quando da emissão de

ações com argumentos diferentes dos aqui considerados. Uma delas é a

"teoria da pressão de preços", como discutido no capítulo 2 deste trabalho. O

forte argumento teórico contra essa hipótese é que existem no mercado ativos

substitutos perfeitos para as ações e, portanto, a hipótese de pressão de

preços não pode ser explicativa da queda de preços das ações. Pode-se

argumentar, por outro lado, que nosso mercado, como o de outros países

emergentes, é pequeno, e assim ocorreria a falta de ativos substitutos. No

entanto, acreditamos que esse assunto mereça uma avaliação criteriosa e deva

ser objeto de um estudo específico, não sendo objeto da presente tese - que

está facada na questão da percepção de posse assimétrica de informações por

parte dos investidores potenciais de empresas emissoras.

3.2 PROPOSiÇÕES

Nosso estudo será conduzido por meio da análise do fenômeno observado de

retornos anormais quando houver conhecimento pelo mercado de que haverá

subscrição de novas ações. Nesse sentido, a revisão bibliográfica realizada no
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presente trabalho nos revelou uma série de estudos de naturezas teórica e

empírica, os quais permitiram extrair as outras hipóteses que podem sugerir o

impacto de assimetria informacional produzindo efeitos negativos sobre o valor

da empresa quando do anúncio de emissão de ações, apresentadas a seguir:

Sumário das Hipóteses

Ordem Teoria -, Hipótese

1 Efeitos do Anúncio O tamanho relativo da emissão influencia
de Emissão de negativamente o valor de mercado das ações da
Ações empresa

2 Fatores A intensidade de negócios com as ações de
explicativos de Eleterminada empresa não guarda relação direta
Assimetria com a queda de preços quando do anúncio de
Informacional emissão

3 Fatores Empresas com alta taxa de crescimento não são
explicativos de penalizadas com redução de preços de suas
Assimetria ações quando de novas emissões
Informacional

4 Fatores Há relação inversa entre a volatilidade de
explicativos de retornos e variação do valor da empresa quando
Assimetria do anúncio de emissão de ações.
Informacional

5 Fatores A participação de investidores institucionais no
Explicativos de capital social da empresa não reduz o impacto
Assimetria da queda de valor quando do anúncio de nova
Informacional subscrikão de ações.

6 Fatores As empresas que detenham ADRs lançadas no
Explicativos de mercado norte-americano apresentam um grau
Assimetria maior de transparência e, assim, menor queda
Informacional de valor quando anúncio de nova emissão de

ações
7 Alavancagem Mudanças na estrutura de capital da empresa

Financeira são determinantes importantes de retornos
anormais -ºuando do lançamento de a.Qões

Como já mencionado, a assimetria informacional provoca distorções no

mercado de capitais, e a compreensão de tais processos é atingida pela

atuação sobre duas facetas comuns aos eventos de subscrições: a) retornos
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anormais ajustados pelo mercado quando de anúncios de emissões de ações,

e b) magnitude da informação transmitida pelo anúncio de emissão de ações.

Assim é que neste estudo buscamos tanto observar retornos anormais

ajustados como também aferir magnitudes das informações transmitidas.

Tendo em vista que nosso estudo está calcado nos efeitos de anúncios de

emissões de novas ações, nossas hipóteses de trabalho obedecem à estrutura

proposta por BARCLAY e LlTZENBERGER (1988), que a categorizam em três

grupos distintos: a) hipóteses sobre informação; b) hipóteses sobre pressão

dos preços; c) hipóteses sobre alavancagem financeira.

3.3 HIPÓTESES SOBRE INFORMAÇÃO

Dentro do grupo de hipóteses sobre informação, realizaremos estudos

subdividindo-o em dois subgrupos, a saber:

./ Hipóteses sobre os efeitos de emissões de ações;

./ Hipóteses sobre os fatores explicativos de assimetria informacional.

3.3.1 HIPÓTESES SOBRE EFEITOS DO ANÚNCIO DE EMISSÃO DE AÇÕES

Como nos indicam BARCLAY e LlTZENBERGER (1988), um primeiro grupo de

teorias atém-se a hipóteses sinalizadoras com base no valor dos ativos

existentes, sobressaindo-se dentre todos o estudo de MYERS e MAJLUF

(1984). Além deste, temos ainda os estudos de GREENWALD, STIGLlTZ e

WEISS (1984) e FAZZARI, HUBBARD e PETERSON (1988), todos eles
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defendendo o argumento de que-novos acionistas impõem deságio na compra

de novas ações subscritas por empresas, e no valor de mercado das ações

existentes, como forma de compensar o problema comumente chamado de

"mercado de limões", como detalhado no capítulo de revisão bibliográfica.

A base teórica que deriva dos estudos acima fundamentou o estudo de

natureza empírica de DIERKENS (1992), cujo mérito maior foi o de levantar

oroxies para aferir efeitos derivados da posse assimétrica de informações pelos

agentes econômicos. A autora nos revela evidências da existência e relevância

da assimetria informacional no processo de emissão de ações. De forma mais

específica, seus testes comprovam a relação direta entre níveis percebidos de

assimetria informacional e deságios sobre preços de ações de empresas

emitentes quando do lançamento de novas ações.

Enfatizando colocações anteriores, o mercado entende que, pelo fato dos

administradores serem naturalmente melhores informados acerca das

potencialidades das suas empresas, utilizam tais vantagens para vender novas

ações a preços acima do valor intrínseco das mesmas. Dessa forma, é nosso

objetivo aferir a queda do valor de mercado quando do lançamento de novas

ações e dessa forma inferir sobre a importância da assimetria informacional no

comportamento da empresa nacional nos processos de subscrições de ações

e, para tanto, estabelecemos a série de hipóteses seguintes:

. '"
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2a Hipótese

Quando da emissão de novas ações, o denominado "efeito tamanho"

influencia negativamente o valor de mercado das ações da empresa. Em

outras palavras, quanto maior for a relação entre quantidade ,r:::: ações na

nova subscrição e o volume de ações já emitidas pela empresa, maior

será a queda nos preços.

Essa hipótese vem ao encontro dos resultados de testes empíricos realizados

por ASQUITH e MULLlNS (1986) e FURTADO (1997), os quais observaram

relação direta entre a presença de indicadores de assimetria informacional em

emissões primárias de ações e o tamanho relativo dessas emissões.

Entretanto, deve-se realçar o contraponto dado pelo estudo de HESS e FROST

(1982), que negam a ocorrência de tal relação a partir de estudo também de

natureza empírica.

Como medida a ser utilizada nos testes de hipóteses, foi adotado o seguinte

procedimento:

o A variável (TAM) é a relação entre a quantidade de novas ações

ofertadas e a quantidade de ações em circulação, expressa em

termos percentuais, no momento da realização da Assembléia Geral

Extraordinária (AGE) ou do Reunião do Conselho de Administração

(RCA) que deliberou pela subscrição de novas ações. O porcentual

(TAM) será considerado em termos de logaritmo neperlano - Ln TAM

(%) e os dados serão obtidos diretamente nos serviços de

informação Economática.
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o teste de hipótese observa a seguinte equação:

CAR (T1,T2) = ao + a2• Ln Tam (%) + êj

Sendo:

CARi-+ Retorno anormal acumulado no período.

Ln TAM (%) -+ Logaritmo neperiano do tamanho relativo da emissão expresso

em porcentagem.

êj -+ Erro estatístico.

Hipótese:

Ho: a2 = O

Alternativa: a2 :t O

3.3.2 HIPÓTESES SOBRE FATORES EXPLICATIVOS DE ASSIMETRIA INFORMACIONAL

DIERKENS (1992) nos esclarece que a captura de diferentes características da

informação assimétrica pode ser feita por duas medidas, a saber: uma relativa

à intensidade de negociação com os títulos da empresa e outra se atendo à

exposição da empresa ao mercado quando do anúncio de lançamento de

ações. Para tanto, buscamos mensurar os efeitos de tais fenômenos por meio

de proxies que se atenham às especificidades de nosso mercado e que

permitem elaborar as duas próximas hipóteses. O raciocínio aqui desenvolvido

considera que as ações mais negociadas são as mais seguidas pelos

68·



CAPíTULO 3 HIpÓTESES

investidores, e isso 'pode. ser uma indicação de menor nível de assimetria

informacional.

3a Hipótese

A intensidade de negócios com as ações de determinada empresa não

guarda relação direta com a queda de valor quando do anúncio de

emissão.

Para levarmos a cabo os testes sobre tal hipótese consideramos a variável

como a seguir descrita:

o Será considerado o número de ações negociadas nas últimas 52

semanas a partir da data da RCA ou AGE dividido pela quantidade

de ações em circulação calculada no dia anterior a data dessa

mesma assembléia. Os dados foram obtidos no serviço

Economática. Essa relação terá a notação "Rtrade".

O teste de hipótese a ser realizado deve observar a seguinte equação:

CAR (T1,T2) = ao + a3• Rtrade + Ei

Sendo:

CARi-+ Retorno anormal acumulado no período.

Rtrade -+ Número de ações negociadas nas últimas 52 semanas / quantidade

de ações em circulação calculada no dia d = -1.

Ei -+ Erro estatístico.
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Hipótese:

Ho: Q3 = O

Alternativa: Q3 '* O

Como medida alternativa para avaliação da exposição ~~a empresa ao

mercado, podemos admitir que a liquidez dos papéis de empresas emitentes

não exerce influência sobre o valor de mercado da empresa porque é menor,

nesse caso, o nível de assimetria informacional percebido pelo mercado.

Essa observação alternativa trata da liquidez conforme medida quando da

apuração do índice IBOVESPA. A variável tem a notação "Rliq" e é tratada

como se segue:

Cl Liquidez no último ano da data da RCA ou AGE ("Liquidez em

Bolsa") obtida na Economática por meio da seguinte formulação:

Rliq = 100 * p/P * sqrt (n/N * vN)

Onde:

p -+ Número de dias em que houve pelo menos um negócio com a ação

dentro do período escolhido de um ano anterior à data do evento - data da

RCA ou AGE.

P -+ Número total de dias de negociação no ano anterior à data do evento

como já categorizado.

n -+ Número de negócios com a ação no último ano,

N -+ Número total de negócios no último ano.

v -+ Volume em dinheiro dos negócios realizados com ação no último ano.

V -+ Volume total em dinheiro nos negócios realizados no último ano.
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o teste para observação dessa alternativa sobre a 3a. hipótese se dá com a

equação:

CAR (11 ,T2) = a« + a'3. Rliq + fi

Sendo:

CARj-+ Retorno anormal acumulado no período.

Rliq -+ Como explicitado acima.

fi -+ Erro estatístico.

Hipótese:

Ho: a',= O

Alternativa: a'; * O

Dentro dessa mesma linha de raciocínio, podemos admitir como uma extensão

da observação acima que não há relação entre a presença no índice da Bolsa

de Valores de São Paulo (IBOVESPA) e a ocorrência de informação

assimétrica entre empresa e o mercado. Assim, podemos estabelecer outra

variável para ser verificada, como a seguir:

IJ O nível de presença, expressa em termos percentuais, da ação em

Bolsa e que significa quanto foram os pregões em que determinada

ação foi negociada considerando-se todos os pregões havidos no

último ano. Os dados foram obtidos na Economática e com a notação

"PresB".

o teste de hipótese se dá a partir da equação:
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AH = a~'o+ a"3• R PresB + fi

Sendo:

ARi -+ Retorno anormal em i.

RpreSB -+ Presença nos oregões da BOVESPA, expresso em termos

percentuais.

fi 0+ Erro estatístico.

Hipótese:

H 11-·0o: a 3=

Alternativa: a"3,* O

Outra variável explicativa a ser testada e que vai ao encontro das premissas de

MYERS e MAJLUF (1984) incorporadas por DIERKENS (1992), diz respeito a

empresas que aparentam ter projetos bastante promissores e valiosos no

entendimento do mercado. Em vista disso, formulamos a hipótese abaixo:

4a Hipótese

Empresas com alta relação entre valor demercado versus valor contábil

(UMarket Value I Book Value > 1), derivada do fato de deterem alto

percentual de ativos intangíveis ou por aparentarem ter projetos

promissores e valiosos no entendimento do mercado, não são

penalizadas com redução de preços de suas ações quando de novas

emissões.

O argumento básico que leva à formulação da hipótese acima deriva de

MYERS e MAJLUF (1984), para quem o valor das empresas resulta da
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somatóriade dois vetores-a saber: a) ativos em utilização (assets inplace) e b)

oportunidades de crescimento. Em decorrência, admitimos que quanto maior o

nível de crescimento esperado de uma empresa, maior será o efeito negativo

da emissão sobre o valor da empresa porque tanto maior será a importância do

nível de assimetria informacional que o mercado perceba acerca da empresa.

(J Utilizamos como proxy o índice "Preço-Vaiar", que é uma medida da

relação "Market Value / Book Value". Esse quociente avalia a relação.

entre o valor de mercado da empresa e o valor registrado em seus

livros. Os dados foram obtidos no sistema Economática e sua

fórmula básica é dada por:

R MV/BV = [Cotação/(PL / Q Total de ações calculada)]

O teste de hipótese relativo a essa hipótese se dá a partir da seguinte equação:

CAR (T1,T2) = ao + a4 • R MV/BV + êi

Sendo:

CARj-+ Retorno anormal acumulado no período.

R MV/BV -+ Como explicitado acima.

êj -+ Erro estatístico.

Hipótese:

Ho: a4 = O

Alternativa: a4 ::f. O
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Na avaliação dessa hipótese, realizaremos uma análise adicional por meio da

segmentação das empresas da amostra em três grupos - com alto, médio e

baixo nível de MV/BV - para verificarmos se há uma correlação entre essa

variável e a queda de valor de mercado das ações. A definição da divisão dos

grupos alto, médio e baixo será realizada após a análise dos dados da amostra

relativos a essa variável, que será descrita no capítulo 5.

Para obtermos respostas acerca das influências exercidas pela assimetria de

informações no lançamento de ações, devemos observar outras variáveis que

poderão tornar-se explicativas desse fenômeno. Uma outra medida

interessante nessa direção é dada por DIERKENS (1992), e se relaciona com a

variância residual dos retornos da ação. A par dessa contribuição,

estabelecemos nossa próxima hipótese:

sa Hipótese

Há relação inversa entre a volatilidade de retornos e a variação de valor

de mercado das ações.

DIERKENS (1992) trabalha com essa variável somente da perspectiva da

volatilidade existente na própria série de retornos da ação num período de um

ano anterior à data do anúncio de emissão. No entanto, ampliamos nosso

campo investigativo pela adoção das duas medidas de volatilidade a seguir:

CI VOlAT 1: Variância da série dos retornos diários da ação nos 385

dias anteriores ao evento.
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CJ VOlAT 2: Variância da série do excedente de retorno de mercado de

acordo com o definido na metodologia como modelo de mercado

ajustado.

A motivaçã.o principal na adoção dessas medidas vem da intuição de que em

situações de baixa volatilidade os analistas têm maior facilidade de projetar

resultados, reduzindo, portanto, níveis de sentimento de posse assimétrica de

informações pelos administradores. Naturalmente, tal sentimento seria oposto

no caso de maior volatilidade de retornos dos papéis das empresas

subscritoras.

Nesse caso, o teste de hipótese obedece à seguinte equação:

CAR (T1,T2) = ao + as . RVOl + Ei

Sendo:

CARj-+ Retorno anormal acumulado no período.

R Vol -+ Como descrito acima para as variáveis que têm a notação Volat 1 e

Volat 2.

Ej -+ Erro estatístico.

Hipótese:

Ho: as = O ou Ho: a', = O

Alternativa:

H1: as * O ou H1: a', * O
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Como pudemos constatar em nossa revisão bibliográfica, um fator que influi

decisivamente nos níveis percebidos de assimetria informacional é o empenho

das empresas quanto à freqüência e transparência de informações concedidas

ao mercado. Tal ponto é colocado e atestado por LEUZ e VERRECHIA (2000),

JOOS (2000), HADLOCK, RYNGAERT e THOMAS (2001), MACLAUGHLlN e

SAFIEDDINE (1996), MARQUARDT, WIEDMAN e WELKER (1998) e

SIMERLY E LI (2000), para quem a maior transparência da empresa com

relação ao mercado motiva menores deságios sofridos pela mesma quando de

emissões primárias de ações.

Outro aspecto de especial interesse nos foi colocado por BROUS e KINI

(1994), que investigaram se o nível de participação de investidores

institucionais, detentores de ações com direito a voto nas empresas, impingem

maior grau de monitoramento sobre a emissão de novas ações, levando à

redução ou mesmo à anulação de efeitos danosos sobre preços das ações das

empresas emitentes. As evidências encontradas demonstram que tal

monitoramento existe de fato, e que isso provoca alterações significativas no

comportamento dos investidores, convencendo-os de que os administradores

estariam motivados por interesses legítimos quando da emissão de ações e,

portanto, evitando os apontados deságios de valor quando de tais eventos. Tal

raciocínio motiva nossa próxima hipótese, descrita a seguir:
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6a Hipótese

A participação de investidores institucionais no capital social da empresa

reduz o impacto da nova emissão sobre o valor porque é menor a

percepção de posse assimétrica de informações pelo mercado.

Em suma, a presença de investidores institucionais no controle da empresa

deve motivar maior transparência sobre as informações concedidas pela

mesma e, portanto, é natural a redução do sentimento de posse assimétrica de

informações. Para essa investigação adotaremos a variável como descrita a

seguir:

CI O tratamento desta variável se dá com a utilização de dummy (= 1) para

existência de fundos de pensão e outros investidores institucionais no

comando de empresas emissoras na data da AGE ou RCA e o

parâmetro O nos demais casos. Investidores institucionais são fundos de

pensão, bancos de investimentos etc. (exemplos: PREVI, Fundos Itaú e

BNDES Par).

CI Os dados são obtidos no sistema Lafis que, por sua vez, mantém

informação conforme o constante no IAN (Informações Anuais)

publicado pela empresa e a notação adotada é "INV INST".

O teste de hipótese é realizado a partir da seguinte equação:

CAR (T1,T2) = ao + a6 • R INV INST + ti

Sendo:

CARj-+ Retorno anormal acumulado no período.
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R iNV INST ~ Presença de investidores institucionais no capital da empresa.

Ej ~ Erro estatístico.

Hipótese:

Ho: a6 = O

Alternativa: a6 1:: O

Dentro da mesma linha de raciocínio do ponto anterior, testamos a hipótese de

que o fato de uma empresa ter seus títulos negociados em bolsas no exterior

obriga-as a um maior nível de abertura e transparência face ao mercado,

levando àquela mesma conseqüência de não ocorrência de deságios quando

de emissões de novas ações.

7a Hipótese

As empresas que detenham ADRs lançados no mercado norte-americano

apresentam um maior grau de transparência (disclosure), e isso mitiga a

queda de valor quando da emissão de novas ações indicando que há

menor percepção de posse assimétrica de informações.

A verificação desse fato para o Brasil mostra-se interessante a medida que

ocorre um grande volume de operações com papéis de empresas brasileiras no

exterior, as quais são constrangidas a um grau de exigências legais superior ao

que se constata no país. Assim sendo, é de se esperar que as empresas com
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ADRs na Bolsa de- NovaYork motivariam níveis inferiores de assimetria

informàcional.

a Variável tratada com dummy (= 1) para empresas brasileiras que

detenham American Oepositary Receipts - AORs lançados no mercado

norte-americano e dummy (= O)em caso contrário.

o teste de hipótese a ser realizado deve observar a seguinte equação:

CAR (T1,T2) = ao + a7 • R ADR + Ci

Sendo:

CARj'+ Retorno anormal acumulado no período.

R ADR -+ Existência de ADRs lançadas no mercado norte-americano.

Ci -+ Erro estatístico.

Hipótese:

Ho: a7 = O

Alternativa: a7 :t O

3.4 HIPÓTESES SOBRE ALAVANCAGEM FINANCEIRA

Os estudos no campo da estrutura de capital das empresas buscam desvendar

as razões de diferentes composições de fontes de financiamento, tendo em

conta aspectos como dedutibilidade de juros, conflitos de interesses entre

stakeholders diversos, características de mercados de produtos e de insumos,
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conflitos por poder e_assimetria de informações (caso especial de conflito entre

agentes).

A esse propósito, ASQUITH e MULLlNS (1986) argumentam que os resultados

obtidos de quedas persistentes e significativas do valor de mercado das ações

quando da emissão não teriam relação com mudanças nas estruturas de

capital das empresas emitentes de .novas ações. Por sua vez, temos a

conclusão fundamental de MILLER e BOCK (1985), de que mudanças no

financiamento externo da empresa funcionam como sinais para o investidor a

respeito de resultados correntes e futuros da empresa.

Outros argumentos são encontrados na literatura em relação à situação de

aumento ou diminuição do nível de endlvidarnento e de capital próprio na

estrutura de financiamento da empresa. TITMAN (1984) e GRINBLATT e

TITMAN (1997), assim como JENSEN (1986), acentuam o caráter "educativo"

do endividamento, o qual, em si, levaria os grupos dirigentes a

comportamentos mais em linha com os interesses dos acionistas. Com base

nessas postulações, estabelecemos a hipótese a seguir:

a8 Hipótese

Mudanças na estrutura de capital da empresa decorrentes da emissão de

novas ações para aumento de capital não provocam retornos anormais

quando do lançamento dessas novas ações.
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As variáveis a serem observadas na mudança de alavancagem financeira da

empresa são:

o A volatilidade da série do índice de endividamento da empresa por meio

de verificações trimestrais num período de cinco anos da data do

evento. Mais especificamente definimos como índice de endividamento a

relação entre o exigível total (passivo circulante + exigível a longo prazo)

da empresa com relação ao seu ativo total. Ademais, essa variável será

obtida no sistema Economática, e adotaremos a notação Rcr end-

o A relação entre o índice de endividamento geral no trimestre posterior e

o nível de endividamento médio trimestralmente aferido da empresa no

período de cinco anos antes da data do evento, cuja notação será R end-

o teste de hipótese se dá a partir do modelo seguinte:

CAR (T1,T2) = ao + as • R End + fi

Sendo:

CARj-+ Retorno anormal acumulado no período.

Rcr end e R end -+ Como definido acima.

Ci -+ Erro estatístico.

Hipótese:

Ho: as = O

Alternativa: as '* O
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CAPíTULO 4 - METODOLOGIA

4.1 ASPECTOS GENÉRICOS

o objetivo geral deste trabalho é verificar as conseqüências sobre o preço das

ações da posse assimétrica de informações - por parte das empresas em

relação aos investidores - quando do lançamento primário de ações .

.
Estudos dessa natureza são caracterizados pela literatura como "Estudos de

Eventos" (Event Studies), como descrito por FAMA (1991). CAMPBELL, LO e

MACKINLAY (1997) afirmam que os economistas são sempre chamados a

medir o efeito de um evento econômico sobre o valor da empresa, o que

parece ser uma tarefa árdua, mas que a medida pode ser facilmente construída

através da utilização de estudo de evento.
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Utilizando_dados-de mercado financeiro, o estudo de evento mede o impacto de

um evento específico sobre o valor da empresa. A utilidade desses estudos

vem do fato de que, havendo racionalidade no mercado, o efeito de um evento

refletirá imediatamente no preço dos ativos.

4.2 MéTODO E TéCNICA DE PESQUISA

Para avaliar os efeitos da existência da assimetria de informações sobre o valor

das empresas envolvidas no lançamento de novas ações, utilizamos o método

descritivo-explicativo. Por meio desta metodologia, buscamos não apenas

identificar e analisar as características de modelos que nos permitam uma

efetiva aferição dos efeitos da citada posse assimétrica de informações, mas

também explicar e comprovar teorias sobre o comportamento das empresas a

par dos valores eventualmente levantados por esses mesmos modelos.

Ensina-nos GIL (1991) sobre este perfil de análise que:

'~s pesquisas descritivas têm como objetivo primordial

descrever as características de determinada população ou

fenômeno ou então o estabelecimento de relações entre as

variáveis [...}, (e) as pesquisas explicativas têm como

preocupação central identificar os fatores que determinam

ou-contribuem para a ocorrência dos fenômenos. É o tipo

de pesquisa que mais aprofunda o conhecimento da

realidade porque explica a razão das coisas. Por isso

mesmo é o tipo mais complexo e delicado ... Pode-se dizer
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que o conhecimento científico está assentado nos

resultados oferecidos pelos estudos explicativos". (GIL,

1991, p. 44).

Tendo estabelecido a utilização do método descritivo-explicativo, devemos

realçar que a técnica de pesquisa será ex-post-facto, já que analisaremos

fenômenos ocorrido no passado, dentro do objetivo prático de entender

padrões de comportamentos, os quais, esperamos, sejam repetidos no futuro.

O mesmo GIL (1991) coloca que a pesquisa ex-post-facto é:

u um experimento que se realiza depois dos fatos -"

acontecidos... Quase todos os trabalhos destinados à

investigação de determinantes econômicos e sociais do

comportamento de grandes aglomerados sociais

fundamentam-se numa lógica deste tipo." (GIL, 1991, p.

45).

4.3 ESTUDOS DE EVENTO

Os estudos de evento têm sido utilizados desde a década de trinta, mas nesse

período inicial a metodologia continha problemas e, por isso, sofreu

modificações ao longo dos anos mais recentes. Um trabalho seminal nessa

área foi realizado por BROWN e WARNER (1980, 1985) que discutem a

importância prática de muitas dessas modificações.
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A realização de estudos de evento não pressupõe uma única estrutura

metodológica, mas exige um fluxo de análise geral. Novamente, recorremos a

CAMPBELL, LO e MACKINLAY (1997), que trabalham com uma estrutura de

análise de sete passos que podem ser resumidamente vistos da seguinte

maneira:

vi' Definição do Evento -+ Definir o evento a ser observado e identificar o

período em que os preços das ações da empresa envolvida serão

objeto de análise, conhecido como a "janela do evento".

vi' Critério de Seleção -+ Selecionar os critérios que serão utilizados para

a inclusão das empresas no estudo.

vi' Retornos Normais e Anormais -+ A verificação do Impacto do evento

requer uma medida de retorno anormal. O retorno anormal é o retorno

da ação realizado ex post subtraído do retorno normal, durante a janela

do evento.

Temos, portanto, que para a empresa i e evento na data 't, o retorno

anormal é:

AR;, = Ri, -E(Ri, IX,) (1)

Onde:

AR;, -+ Retorno anormal.

Rir -+ Retorno observado.

E(R;r I X r) -+ Retorno esperado do ativo i na data r,

com base nas informações X r •

Admitindo-se que E(R;, IX r) = E(Rir) ,

temos, assim: AR;r = Rir - E(Rir) (1')
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-/ Procedimento de Estimação -+ Os parâmetros do modelo acima devem

ser estimados usando uma amostra dos dados conhecida como "janela

de estimação". Utiliza-se o período antecedente à janela do evento

como janela de estimação.

-/ Procedimento de Teste -+ Desenho da estrutura de teste para que os

retornos anormais possam ser calculados. Deve ser definida a hipótese

nula e determinadas as técnicas para agregação dos retornos anormais

das empresas individualmente.

-/ Resultados - Empíricos--+ A apresentação dos resultados empíricos

segue a formulação do desenho econométrico. Adicionalmente, é útil a

apresentação de diagnósticos sobre os resultados empíricos obtidos.

-/ Interpretação e Conclusões -+ Idealmente, os resultados empíricos

_levarãoa observações sobre os mecanismos pelos quais o evento afeta

os preços da ação. Análises adicionais podem ser incluídas para fazer

distinções entre as explicações concorrentes.

4.4 MODELOS PARA MEDiÇÃO DOS RETORNOS

No escopo dos estudos de eventos, é preciso definir os modelos que serão

utilizados para o cálculo do retorno normal e anormal de uma dada ação.

Segundo MACKINLAY (1997), esses modelos podem ser agrupados em duas

categorias: estatística e econômica.
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Os modelos -econôrnicos lidam com '. pressuposições relativas ao

comportamento dos investidores e não se baseiam somente nas implicações

estatísticas; são modelos que buscam verificar o comportamento dos agentes

econômicos em relação ao processo de maximização da riqueza e/ou

eliminação de possibilidade de arbitragem. De forma diversa, os modelos

estatísticos trabalham com pressuposições oriundas do comportamento dos

retornos dos ativos e não dependem de argumentos econômicos.

MACKINLAY (1997) pontua que a utilização de modelos econômicos, na

prática, requer também o uso de suposições estatísticas. A vantagem potencial

da modelagem econômica ocorre não porque se consideram os aspectos

estatísticos, mas porque ela oferece a oportunidade de calcular mais

precisamente as medidas de retorno normal usando as restrições econômicas.

Para a análise dos modelos estatísticos, devemos assumir que os retornos do

ativo são simultaneamente normais, multivariados e distribuídos no tempo de

forma independente e idêntica. Essas suposições são suficientes para a

consideração dos modelos de geração de retornos, como tratados a seguir.

4.5 MODELO DE RETORNOS AJUSTADO AO MERCADO - MORAM

O modelo de retornos ajustado ao mercado é a metodologia mais simples. Foi

proposta por BROWN e WARNER (1980, 1985), que admitem que os

resultados obtidos por este modelo são em geral similares àqueles obtidos em

modelos mais sofisticados. Esses autores estabelecem que os retornos
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-
esperados ex ante são iguais .para todos OS· ativos financeiros, mas não

necessariamente constantes ao longo do tempo para um determinado ativo. Tal

admissão é necessária para que possamos tratar a carteira como ur1]a

combinação linear de todos os ativos financeiros que apresentem risco, como

veremos matematicamente à frente.

Para facilitar a compreensão dos termos aqui utilizados, adotaremos a mesma

abreviação usada no trabalho de FURTADO (1997). Assim, portanto, o Modelo

de Retornos Ajustado ao Mercado será tratado como MORAM.

O modelo MORAM é estabelecido por MacKinlay da seguinte maneira:

Onde:

E(Çu)=O

Var(Çu) = Cf~

Sendo·que:

Jli = retorno médio para o ativo i

R; = retorno da ação i no período t

Çu = desvio em relação a média.

Para uma forma mais simples de visualização deste modelo, admitindo a

carteira de mercado como uma combinação linear de todos os ativos
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financeiros com risco, e adotando a mesma notação verificada em FURTADO

(1997), temos:

E(Rit) = E(R"';I) (3)

Onde:

Ri! = retornos esperados dos ativos de risco

-
Rmt = retorno esperado da carteira de mercado.

Podemos, a partir dert), (2) e (3), admitir que o retorno anormal ou excedente
- ",-

para qualquer ativo financeiro pode ser obtido pela diferença entre sua taxa de

retorno observada e a taxa de retorno da carteira de mercado obtida no mesmo

período t. Assim, temos:

(4)

Onde:

ARit = retorno anormal da ação (ativo financeiro) i no período t;

Ri! = retorno real observado da ação i no período t;

Rmt = retorno de mercado no período t;

Emt = resíduo para o período t que pode ser admitido igual a zero.

Dessa forma, teremos:

(4')
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o modelo MORAM é_muito utilizado para estimar parâmetros fora da janela de

evento. Nesse caso, podemos citar como exemplo estudos que envolvam

ofertas públicas iniciais, conhecidas em nossa literatura como IPO's (do termo

original em inglês: Initial Public Offering).

4.6 MODELO DE RETORNOS AJUSTADO AO RIsco E AO MERCADO· MOMER

Este modelo é também conhecido como Modelo de Mercado ou Modelo de

índice Único. Da mesma forma que no item anterior, utilizaremos a abreviação

MOMER como utilizado por FURTADO (1997) para identificar esse modelo que

foi proposto por Sharpe.

O MOMER é um modelo estatístico que relaciona linearmente o retorno de um

determinado ativo financeiro com o retorno da carteira de mercado, desde que

as especificações de linearidade estejam presentes nessa relação. Para melhor

compreensão do assunto, as especificações de linearidade referem-se às

hipóteses de linearidade, estacionariedade, independência serial dos resíduos,

independência dos resíduos em relação ao retorno de mercado e estabilidade

de variância dos resíduos.

Temos, portanto, que o modelo MOMER é:

Onde:

E(cit) = O

Assim:
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Sendo que:

R, = retorno observado da ação i no período t;

s; = retorno observado da carteira de mercado no período t;

sendo este termo considerado o estimador para E(R
mt

) ;

e, = resíduo para o período t;

aje{Jj = são parâmetros a serem estimados.

MACKINLAY (1997) recomenda que os parâmetros dos modelos sejam

calculados fora da janela do evento, a fim de evitar influências no desempenho

normal dos parâmetros.

Admitindo que s, e Rmt tenham distribuição normal, podemos estimar ~i a

partir da seguinte formulação:

(J. = Cov(Rit, Rmt)

I Var(R
mt

)

Por sua vez, o retorno excedente para qualquer ativo financeiro pode ser obtido

pela diferença entre a taxa de retorno do ativo e a taxa de retorno prevista ou

esperada de acordo o modelo para o mesmo ativo considerado, dadas as

estimativas ai e ~i, assim definido
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Onde:

ARit = retorno anormal da ação (ativo financeiro) i no período t;

R, = retorno real observado da ação i no período t;

Rml = retorno obser :::.dode mercado no período t, considerando

este termo como o estimador de E(Rit).

a;ejJ; = são parâmetros a serem estimados.

Como ensinado por CAMPBELL, LO e MACKINLAY (1997), o MOMER

apresenta-se potencialmente melhor em relação ao MORAM, como os autores

explicam:

"8y removing the portion of the retum that is

related to variation in the market's retum, the

variance of the abnormal retum is reduced.

This in tum can lead to increased ability to

detect event effects." (CAMPBELL, LO e

MACKINLAY, 1997, p.155).

Recorreremos, então, novamente a FURTADO (1997), que nos indica que,

como o termo jJ;Rml capta os efeitos globais de mercado, o excedente de

retorno s«, estará associado ao efeito de informações ou a eventos que

afetam exclusivamente o retorno do ativo. Assim, o modelo conseguirá isolar

melhor o possível efeito de eventos sobre a taxa de retorno do ativo

considerado.
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4.7 ESTIMATIVA DOS PARÂMETROS PARA O MOMER

Para a utilização do Modelo de Mercado, deve ser realizada uma estimativa de

seus parâmetros a e f3. Seguindo as observações realizadas por BROWN e

WARNER (1985), e, ainda, CAMP6ELL, LO e MACKINLAY (1997) e

MACKINLAY (1997), a estimação dos parâmetros será realizada com base nos

mínimos quadrados individuais (Ordinary Least Squares - OLS).

Assim, temos que, para determinada empresa durante o evento, a estimativa

de a e f3 é dada por:

(7)

A 1\ A A

aj =Jlj-f3jJlm (8) .

Onde:

Sendo que os retornos observados podem ser calculados da seguinte

forma:

R. = P;T -1
IT P.

jT-l

(9)
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R = Pmr -1
mr p

mr-(
(10)

4.8 OUTROS MODELOS ESTATíSTICOS

A literatura especializada apresenta outros modelos estatísticos para a

modelagem de retornos. MACKINLAY (1997) cita que um tipo genérico de

modelo é o multifatorial, que apresenta diversas formas variantes.

Potencialmente, os modelos multifatoriais trazem o benefício de redução da

variância do retorno anormal, por explicar melhor a volatilidade do retorno

normal.

Temos como exemplo desses modelos o denominado "modelo de mercado"

que se trata de um modelo unifatorial. O tipo de modelo que considera índices

setoriais por sua vez é denominado "modelo multifatores".

Os ganhos trazidos pela utilização de modelagem multifatorial no estudo de

evento são limitados, já que o poder explicativo de variáveis adicionais além do

fator de mercado é muito pequeno.

4.9 MODELOS ECONÔMICOS

Os modelos econômicos são aplicados em diversos outros estudos de evento.

Como exemplo clássico de modelo econômico podemos citar o Capital Asset

Price Model (CAPM), muito usado em estudos de evento na década de 70.

94



CAPíTULO 4
METODOLOGIA

.Outro modelo econômico utilizado é o Arbitrage Pricing Theory (APT), que

apresenta vantagens porque elimina desvios trazidos pela utilização do CAPM.

CAMP8ELL, LO e MACKINLAY citam que o CAPM era comumente utilizado

nos anos 70, mas posteriormente surgiram dúvidas a respeito da validade das

restrições impostas pelo CAPM sobre o modelo de mercado. Por outro lado,

citam os autores, a utilização do APT traz complicações à implementação de

um estudo de evento e tem poucas vantagens práticas. Em continuação, esse

autores nos ensinam que é preferível utilizar um modelo estatístico a utilizar um

modelo econômico no estudo de evento.

4.10 CONSTRUÇÃO METODOLÓGICA PARA MEDiÇÃO E ANÁLISE DOS RETORNOS

Com base na estrutura geral de análise proposta acima, devemos considerar

como generalização válida a de que o excesso de retorno é medido como

estabelecido em (1 '):

Diante da necessidade de medir o desempenho de ativos financeiros para a

verificação de influências sobre os preços de determinados eventos, podemos

indexar o tempo do evento usando 'to Dessa forma, podemos estruturar o

estudo do evento no tempo como apresentado pelo diagrama abaixo:
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(Janela de]
~Estimação

(Janela dO]lEvento U
Janela

Pós
EVAnto ]

To o

Definindo 't' como a linha de tempo, sendo a data do evento em 't' = O, o

intervalo entre r = T1+1 até 't' =T2 janela do evento e 't'= To +1 até t= T1 a janela

de estimação.

Como nos explicam CAMPBELL, LO e MACKINLAY (1997), este desenho

prevê estimadores para os parâmetros para o modelo de retorno normal, o qual

não é influenciado pelos retornos ao redor do evento.

Devemos considerar que o estudo de evento trabalha com a hipótese de que o

impacto do evento sobre os preços dos ativos será capturado pelo retorno

anormal. Assim, caso haja intersecção entre os períodos de observação,

corremos o risco de o evento gerar grande influência sobre os preços normais.

Os estudos de evento testam hipóteses sobre a reação do investidor em

relação a anúncios de eventos econômicos voluntários a serem realizados pela

empresa. Implicitamente, estamos admitindo que os administradores são

racionais e, assim, agem somente no caso do evento trazer algum benefício

corporativo ou pessoal. Esse raciocínio explica por que o retorno anormal pode
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ocorrer somente se os insiders possufrsrn . inforrnaçõas privilegiadas, não

refletidas nos preços de mercado antes do evento. Como nos colocam ECKBO

et ai.(1990), os investidores racionais externos à empresa usam tanto o

anúncio de um evento voluntário quanto o seu conhecimento sobre os

incentivos dos insiders para inferir sobre a informação privilegiada.

Para que possamos observar as inferências do retorno anormal devemos

agregá-lo, e para tal usaremos a técnica do retorno anormal acumulado,

conhecido na literatura como CAR (Cumulative Abnormal Return). Este pode

ser expresso da seguinte forma:

CAR;CTi'TJ= tAR;T
T=T,

(11)

Sendo que o retorno anormal acumulado entre 't'1 e 't'2 está no intervalo:

Como a variância de CAR é estabelecida por:

podemos admitir que o retorno anormal acumulado sob HO é:

Como nosso objetivo é a análise do impacto de eventos econômicos sobre os

preços, ao invés de examinar casos isolados devemos agrupar as observações
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reallzadas sobre diversas empresas. A literatura nos indica que devemos,

assim, obter médias de retornos anormais para determinado intervalo de

tempo.

Temos, portanto, a partir da equação (4) que, dados N eventos, a amostra de

retornos anormais para o período t (TI' 1'2) é:

- 1 N_

AR, = - LAR;,. (12)
N ;=1

Sendo que a variância dessa medida, para períodos de estimação grandes,.... --

deve ser calculada por:

- 1 N
Var(AR,) =-2 La;, (13)

N ;=1

Recorrendo novamente a FURTADO (1997), temos que, considerando a série

temporal de retornos médios (AR,) na janela de estimação, a média das

observações da série será dada por:

_. 1 ~
AR=-LAR

M ,=To r
(14)

Sendo M o número de dias de negociação para os quais exista retorno anormal

médio conforme verificado em (12) no intervalo [To , T1].

Podemos, a partir de (12) e (13), calcular o estimador de variância do retorno

anormal médio para o intervalo:
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~ -
L./ARr-AR/

"-Var(AR
r
) = _r=-'To _

(M -1) (15)

Com base em (11), podemos redefinir o retorno anormal médio de (12)

acumulado para um período qualquer entre (T1 , T2) contendo O observações,

como a seguir:

(16)

Por sua vez, a variância do retorno anormal médio acumulado no período (To,

T2) também pode ser estimada. Assumindo que os retornos anormais sejam

independentes (covariância entre eles seja igual a zero) em função da variância

do retorno anormal médio diário da janela de evento (T1 , T2), conforme em

(15), temos:

" -Var[CAR (7;.T2)J = D. VAR(ART) (17)

Com base em (12) temos que, sob a hipótese nula de que o retorno anormal

médio de N observações seja igual a zero na data de evento ('t' = O), a

estatística de teste será:

ARr
(18)"-S(ARr:)

"onde: S é estimador de a
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Assim, (16) terá distribuição t de Student se os ART forem independentes e

tiverem distribuição idêntica e normal.

Com essa base, podemos estabelecer que, sob a hipótese de que o retorno

anormal médio acumulado na janela de evento seja nulo, a estatística de teste

será:

(19)
~D.Var(ART)

Da mesma forma, terá t de Student se os AR T forem independentes e ~
rl~f'f,> . ',"J

;" ':J

:::C",J)
G r .Q
cc:
l~~_- ! Ic: .;
,. \

identicamente distribuídos.

_-F
~~../]
l_': __.'--:1
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CAPíTULO 5 - IMPLANTAÇÃO DO ESTUDO

5.1 ORIGEM E TRATAMENTO DOS DADOS

A base de dados deste estudo foi construída sobre os eventos de subscrições

de ações de empresas não-financeiras, conforme assinalados nos arquivos da

Comissão de Valores MObiliários - CVM. Especificamente no que tange aos

dados de preços e estatísticas contábeis, utilizamos os serviços de

fornecimento de dados das empresas Economática e LAFIS, para o período de

julho de 1994 até setembro de 2001. Dessa forma, fica claro que optamos por

análises no período posterior à implantação do Plano Real de Estabilização da

Economia.
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Seleção da amostra

Os critérios que definiram a presença de emissões na amostra de nosso estudo

são descritos abaixo:

./ Emissão primária de ações, desde que a mesma não fosse oferta

pública inicial. Assim, foram desconsideradas as ofertas secundárias de

ações;

./ Emissões conduzidas por empresas industriais e de serviços;

./ Permitida a presença de emissões_conjuntas de ações ON e PN.

./ índice de presença em pregões da Bolsa não inferior a 30% nas 52

semanas anteriores à .data da Assembléia (AGE - Assembléia Geral

Extraordinária ou RCA - Reunião do Conselho de Administração);

./ Exclusão de eventos de emissões nas quais tivessem ocorrido

colocação simultânea de outros direitos associados, tais como emissões

associadas de bônus de subscrição.

Uma restrição natural imposta na seleção de eventos foi a existência de dados

bursáteis dos títulos das empresas emitentes no período de observação

compreendido entre 540 dias antes e 60 dias após a data de realização da

assembléia geral de acionistas que tenha deliberado sobre a emissão de

ações. Num segundo momento, na consecução dos testes estatísticos,

consideramos as cotações disponíveis até um período de 540 dias após o

evento da AGE ou RCA, o que levou à perda de algumas observações, a partir

do dia de negociação d = +152.
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Naturalmente, não -pudemos deixar de incluir algumas empresas que não

tiveram negociações de seus papéis em determinados dias, sendo que para

esses casos optamos por considerar na análise os valores da negociação do

dia anterior. Entretanto, em alguns casos o problema alcançou tal magnitude

que os eventuais prejuízos pela sua inclusão poderiam comprometer a análise.

Por tal motivo, a opção adotada foi simplesmente a de eliminar tais casos da

amostra.

A base de dados de preços de fechamento diário dos papéis das empresas

emitentes, bem como os valores diários do índice Bovespa (IBOVESPA) são

relativos ao período de julho de 1994 a setembro de 2001, tendo os dados sido

obtidos através do sistema Economática. Além disso, esses dados foram

ajustados para os proventos e distribuições realizadas pelas empresas durante

o período de observação.

Em conseqüência do rigor metodológico adotado, do total de lançamentos

primários de ações para aumento de capital (SEO) ocorridos no mercado

brasileiro no -período em questão, foram selecionados 134 emissões que

atendiam às exigências colocadas. São elas:

Ordem Empresa Data da Assembléia

1 Acesita -- 26/05/95 - 05/11/99 - 05/07/96

10/07/98 (ON e PN)
2 Aços Vil/ares 30/01/96 -

3 Adubos Trevo 16/05/01
4 Aracruz 15/03/95
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5 Belgo Mineira . 06;04/98 - 10/11/98
6 Bombril 19/06/97
7 Brasil Telecom J 9/05/95 - 16/10/95 - 17/05/96 - 23/05/97

20/11/97 - 08/06/98 - 04/04/01
8 Brasil Telecom Par 23/03/01
9 Bunge Fertilizantes 24/11/00
10 Caemi 11/04/97
11 Celesc 17/06/96 - 24/09/96
12 Celpe 26/12/97
13 Cemig 06/10/95 (ON e PN) - 11/12/95 (ON e PN)

08/11/96 (ON e PN) - 30/06/94
14 Cerj 25/04/95 - 29/03/96
15 Cesp 05/07/96 (ON e PN) - 22/09/94
16 Chapecó 30/11/95
17 Companhia Hering 02/07/97
18 Companhia Paraibuna 01/03/96
19 Coelce 24/04/97 - 27/01/98
20 Comgas 26/04/01
21 Copel 27/6/97
22 Coteminas 19/11/99
23 CRT 13/05/98
24 Dixie Toga 28/04/98
25 Duratex 05/09/00
26 Electrolux 26/07/94
27 Eletrobrás 13/09/94
28 Eluma 29/11/95
29 Embraer 08/05/96 - 25/07/97 - 12/09/97 - 12/06/98

30/06/00 - 06/07/00 - 20/07/00
30 Enersul 27/07/97
31 Ericsson 30/04/96
32 F. Cataguazes 19/03/96 - 03/09/97 - 03/12/97
33 Ferro Ligas 17/03/00 - 19/10/00

;v-
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I34 Gerasul 16/08/00 (ON e PN) ~.14/11/00 - 05/07/01 i'.._--

í35 Gerdau Metalúrgica 23/10/96 r I
t') I'36 Globo Cabo 17/04/97 - 16/11/99 I37 Inepar - Indústria 06/12/96 - 19/08/98
\

i
I38 lochpe-Maxion 26/06/97 j I....

( I39 Itautec Philco 14/09/95
-40 Klabin 13/12/00 I,

41 Kuala 24/01/97
\:42 Light 28/04/99 \'

43 Lojas Americanas 28/04/95 - 31/10/95 - 30/11/95 - 29/12/95

31/01/96 - 29/02/96 - 31/05/96

31/01/97 (ON e PN) - 30/04/97 (ON e PN)

31/05/97 (ON e PN) - 30/06/97 (ON e PN)- ..

29/05/98 - 30/06/98 -

44 Lojas Renner 30/12/96 - 01/10/97 - 30/12/97 - 30/04/98
20/11/98

45 Minupar 11/11/94
46 Pão de Açúcar 29/04/97 - 09/08/99 - 26/04/01
47 Paulista de F. e Luz 09/12/96
48 Petrobrás 01/07/97 - 23/05/00
49 Randon 11/07/95
50 Rhodia-Ster 10/11/99
51 Suzano 08/12/94
52 Telemar Norte Leste 24/10/94 - 19/05/95 - 25/09/95 (ON e PN)
53 Telemig 24/10/94 - 19/05/95 - 09/10/95 - 21/05/96

08/11/96 - 26/05/97 - 26/6/98 - 07/12/98

21/12/98 - 22/12/98 - 28/05/99
54 Telesp 24/10/94 - 21/07/00
55 Telesp Celular 25/08/00 (ON e PN)
56 Trato 30/05/01
57 Usiminas 30/06/94
58 Votorantim 17/01/95 - 14/10/96

I \
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No período pós-evento como mencionado tivemos que eliminar algumas

observações. Apresentamos a seguir o número de observações totais,

consideradas nos testes, a partir do dia de negociação d = +152:

Dia de negociação Número de observações
Pós-evento

Dia 152 em diante - 133
Dia 175 em diante 131
Dia 203 em diante -- 129
Dia 219 em diante 128
Dia 227 em diante 127
Dia 299 em diante 126
Dia 312 em diante 125
Dia 320 em diante 124
Dia 338 em diante 123
Dia 351 em diante 122
Dia 377 em diante 121
Dia 384 em diante 119

5.2 MEDIÇÃO E ANÁLISE DOS RETORNOS

Os dados de retornos diários das ações das empresas emitentes foram o

material básico para o estudo. Tais dados foram operados na forma de

logaritmo neperiano:

(20)

Onde:

RiT -+ Retorno do ativo i no dia r.

~ -+ Preço de fechamento do papel nesse dia r . ".
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Por sua vez e de forma semelhante aos retornos da ação, os retornos diários

do mercado, representado pelo IBOVESPA, são operados na sua
for()a .

\
\

logarítmica. Temos assim que:

Onde:

Rmr -+ Retorno do mercado m no dia T.

Pmt -+ Preço de fechamento do mercado (IBOVESPA)

nesse dia T.

Os retornos da ação e do mercado são empregados na obtenção de retornos

anormais (em excesso), ARit' relativamente aos valores previstos em

conformidade com dois modelos, a saber: Modelo de Retornos Ajustado ao

Mercado, MORAM, e Modelo de Retornos Ajustado ao Risco e ao Mercado,

MOMER. São eles:

1\ 1\

MOMER -+ ARit =Rit -(ai+ f3i Rmt)

Para o modelo MOMER, os parâmetros âi e Pi são calculados por mínimos

oquadrados [conforme (7) e (8)] sobre dados de s; e Rmt' para o período

compreendido entre os dias -540 e -60 (que correspondem a -386 e -44 dias de

cotações), relativamente ao dia O da assembléia geral de acionistas que tenha
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deliberado acerca daquela subscrição. Sendo que R
mt

é considerado o retorno

do IBOVESPA no dia T.

Devemos ressaltar que serão considerados os valores de dias relativos àquele

dia "O" assinalado logo acima, e para cada um desses dias levantamos o

\retorno em excesso médio para os "N" eventos arrolados no estudo, conforme

a equação (12):

- 1 N

ARr = - LARi.r
N i=l

Tais retornos médios em excesso podem ser acumulados para quaisquer

períodos compreendidos entre o dia inicial (K) e final (L), a partir de (16), dado

pela equação:

L

CARk•1 = LERt
t=k

(22)

Destacamos que, como FURTADO (1997), consideramos individualmente cada

emissão da amostra e, assim, estimamos os parâmetros do MOMER por ação

e por emissão - já que os parâmetros poderiam não ser estáveis no tempo.

Períodos de Observação
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Os testes efetuados neste. estudo dependem fundame!ltalmente da definição

de "janelas" temporais, tanto para estimar modelos como para mensurar

desempenhos. Tais janelas são descritas abaixo, lembrando que as mesmas

são sempre referenciadas com relação ao dia "O", relativo à data da assembléia

ou reunião do conselho de administ~~ção que tenha deliberado acerca da

subscrição de novas ações.:

./ Janela de estimação dos parâmetros para o MOMER no período de -385

a -44 dias de observações de retornos excedentes;

./ Para observação dos retornos anormais, optamos pelos períodos -43 a

+43 dias de observações, o que corresponde a 60 dias corridos antes e

depois do evento da subscrição. Mais especificamente, esse período é

segmentado em um sub-período que começa no dia -43 e se encerra no

dia +1, e outro que vai do dia +1 ao dia +43;

./ Para observação de efeitos no período pós-evento de subscrição,

levantamos retornos anormais para os dias +44 a +385, o que

corresponde a um ano e meio em termos de dias corridos;

./ Optamos por realizar testes sobre retornos anormais acumulados em

dois períodos distintos, a saber: o primeiro compreende os dias -5 até

+6, ao passo que o segundo fica compreendido entre os dias O e +1.

Apresentamos abaixo o diagrama da estrutura temporal para estudo do evento.

eane,ade J ='. ÚJanela ]Estimação Evento Pós
Fwmto

ibg I
-385 -44 -43 -5 O +6 +43 +44 +385



CAPiTULO 5
IMPLANTAÇÃO DO ESTUDO

Em especial, nossos objetivos de pesquisa se voltam para dois períodos

específicos, que são: a) os dias ~5 e_+6, para os quais buscamos obter a

reação do mercado ao anúncio da emissão de novas ações; b) o intervalo entre

os dias O e +1, que compreende o dia da assembléia que deliberou sobre a

subscrição e o dia seguinte, quando as negociações se processam no mercado

já com conhecimento desta nova informação. Ademais, é interessante citar a

presença constante na literatura estrangeira neste último período de teste _

entre os dias O e +1 -, com os autores sempre pontuando tanto a necessidade

de se aferir a reação do mercado no momento do evento de subscrição como

de mensurar o nível de eficiência do mercado, a par de possíveis vazamentos

de informações por parte de investidores privilegiados.

A janela de testes definida para o intervalo de dias -5 a +6 é importante para

uma análise mais precisa acerca das alterações de preços das ações, pois

como lembra FURTADO (1997), pela legislação societária em vigor no Brasil, o

próprio anúncio convocátorio da assembléia deverá conter detalhes sobre as

deliberações a serem tomadas. Naturalmente, isso faz com que informações

relativas ao evento já estejam disponíveis antes mesmo da data da assembléia.
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Nossa preocupação acerca de comportamentos anômalos que possam

resvalar para ações ilegais de aproveitamento de informações internas às

empresas levou-nos a realizar testes sobre reações do mercado à emissão

para o período compreendido entre os dias -43 até +43. Ademais, essa mesma

preocupação motivou-nos a estender o período de análise até o dia +385.

Particularmente para os dois períodos de testes - [O e +1] e [-5 e +6] -, o

excesso acumulado de retorno será dado por:

1'2

CAR_
TI

,1'
2

= ,LARr
T,

(23)

A partir de (18) podemos realizar testes para aferição de níveis de significância

dos valores obtidos por meio de testes-t abaixo, pelos quais verificamos se os

retornos são estatisticamente diferentes de zero:

CAR!(CAR ) = K,L
K,L S

CARK,I.

(24)

Onde:

SERA -+ Desvio padrão dos retornos em excesso acumulados noK,L

intervalo de tempo entre K até L, obtido pela fórmula:

SCAR = [T. var(ARJ]Yz
K,L (25)
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Com .T = L - K +1 e sendo var(ARtJ estimado no período compreendido entre

os dias -385 a -44.

Por fim, a consecução de nossos objetivos de avaliação da influência exercida

sobre o valor das empresas - por fatores como o tamanho relativo das

emissões e os níveis de "disclosure" das empresas emitentes - se dá por meio

de regressões múltiplas, estimadas por mínimos quadrados, ou:

Onde:

f3 0+ Vetor de parâmetros desconhecidos;

X: 0+ Matriz de dados;

ARto+ Retorno em excesso médio para cada um dos dias

analisados.

5.3 RETORNOS ANORMAIS UTILIZANDO-SE OS MODELOS MORAM E MOMER

Apresentamos neste tópico os quadros contendo as estatísticas descritivas

relativas aos retornos anormais para os períodos de observação levados a

efeito no presente estudo.

A descrição e o teste sobre os parâmetros do MOMER são encontradas no

apêndice 8.
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o Modelo de Retornos Ajustados ao Mercado (MORAM) é objeto de descrição

no quadro 5.3.A, ao passo que o Modelo de Retornos Ajustados ao Risco e ao

Mercado (MOMER) é descrito no quadro 5.3.8. Em especial, destacamos,

observações sobre estatísticas realizada com base no MORAM, as quais

indicam que a média de retornos excedentes no período de -385 a -44 dias foi

de -0,0033%, com desvio padrão de 0,405%, valor máximo de 1,307% e valor

mínimo de -1,298%. A lição que retiramos daí é que lidamos nesta dissertação

com uma grande dispersão de valores, algo extremamente comum ao mercado

bursátil.

A dispersão aludida no parágrafo acima foi também observada para o intervalo

de dias -5 a +6, com média de -0,209% e desvio padrão de 0,462%, superior,

portanto, ao período discutido acima.

Quadro 5.3.A - Estatisticas descritivas das séries de retornos anormais (excedentes) médios
na data r(ART), com base no MORAM.

Estatístícas
Períodos

Média
(-385; -44] (-43j-1] (1j 43] (-5; +6] (44; 385]

Mediana
-0,00033
-0,00020
0,00405
0,00002
0,38650

-0,18809
-0,01298

-0,00091
-0,00044
0,00310
0,00001

-0,27473
-0,48336
-0,00803

-0,00044
-0,00154
0,00386
0,00001

-0,25395
-0,00263
-0,01021

-0,00209
-0,00269
0,00462
0,00002

-0,47034
0,11183

-0,01021

-0,00069
-0,00054
0,00365
0,00001

-0,26745
-0,05502
-0,00972

Desvio padrão
Variância da amostra
Curtose
Assimetria
Mínimo
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Máximo 0,01307 0,00439 0,00710 0,00513 0,01026
Nível de confiança (95%) 0,0004308 0,0009554 0,0011877 0,0029331 0,0003878
Número de observações 342 43 43 12 342
Períodos: Período de Estimação [-385;-44J; Períodos de Observação [-43;-1J e [1;43J; Período
de Teste [-5;6J; Período Posterior [44;385J;

,
É interessante notar que a dispersão de valores revelada a partir de estansucas

obtidas sobre o MORAM é confirmada pelas estatísticas sobre o MOMER.

Assim, para a janela de estimação entre os dias -385 a -44, a média de

retornos excedentes é zero, com desvio padrão da amostra ligeiramente

inferior ao do modelo MORAM.

Quadro 5.3.8 - Estatísticas descritivas das séries de retornos anormais (excedentes) médios
na data T(AR,), com base no MOMER.

Períodos
Estatísticas [-385; -44[ [-43;-1[ [1; 43[ [-5; +6[ [44; 385[

Média 0,00000 -0,00079 -0,00090 -0,00141 -0,00107
Mediana 0,00017 -0,00060 -0,00187 -0,00208 -0,00085
Desvio padrão 0,00386 0,00292 0,00311 0,00411 0,00333
Variância da amostra 0,00001 0,00001 0,00001 0,00002 0,00001
Curtose - 0,30461 -0,17057 0,02808 0,07723 0,06265
Assimetria -0,16131 -0,34997 -0,03708 0,34252 -0,17732
Mínimo -0,01176 -0,00789 -0,00844 -0,00844 -0,01102
Máximo 0,01264 0,00479 0,00544 0,00653 0,00762
Nível de confian~a (95%) 0,0004101 0,0009001 0,0009578 0,0026129 0,0003541
Número de observa2ões 342 43 43 12 342
Períodos: Período de Estimação [-385;-44J; Períodos de Observação [-43;-1J e [1;43J; Período
de Teste [-5;6J; Perfodo Posterior [44;385J
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CAPíTULO 6 - ANÁLISE DE RESULTADOS

6.1 ANÁLISE DE RESULTADOS

Neste capítulo, são apresentados os resultados obtidos a partir dos testes

descritos no capítulo de metodologia, bem como tais resultados face às hipóteses

levantadas. Sendo que são apresentadas no apêndice A as estatísticas descritivas

das séries de retornos excedentes médios calculados com base no MORAM e

MOMER.

Devemos inicialmente pontuar algumas observações acerca dos procedimentos

estatísticos levados a efeito no presente estudo. Para a realização dos testes

buscou-se trabalhar dentro de alto nível de rigor técnico visando a consistência

técnica de nossas conclusões. Neste sentido, realizamos diversos tipos de ajustes
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nos modelos de regressão linear, simples e múltipla, tendo como pressupostos a

normalidade e a homocedasticidade, o que nos conduz às premissas de igualdade

de variâncias e de independência dos erros. Ademais, a verificação dessas

premissas foi feita por meio dos seguintes testes:

./ Normalidade: teste de Komolgorov-Smirnov;

./ Homocedasticidade: Teste de Levene modificado, útil para detectar

heteroscedasticidade nos casos em que a variância dos erros tende a

aumentar ou diminuir com os valores ajustados (nesses casos, o gráfico

dos resíduos versus os valores ajustados apresenta um formato de

"megafone"); além desse teste, utilizou-se também o gráfico de resíduos

versus valores ajustados .

./ Independência: Teste de Durbin-Watson, para avaliar a existência de

autocorrelação serial dos resíduos. Este teste mostrou-se necessário, uma

vez que o conjunto de dados estava ordenado de acordo com as empresas,

cujos resultados das emissões poderiam eventualmente estar

correlacionados.

Todos esses testes foram aplicados aos resíduos "studentizados eliminados"

(studentized deleted residuaIs), já que os resíduos ordinários são correlacionados

e heterocedásticos, mesmo que as suposições do modelo estejam satisfeitas. Os

resíduos utilizados, por sua vez, no caso das suposições serem satisfeitas, são

homocedásticos, correlacionados e têm distribuição t-Student com (n-p-1) graus

de liberdade, em que n é o número de observações, e p é o número de

parâmetros do modelo. Assim, em nosso caso, n=134, a distribuição desses

resíduos deverá ser muito próxima a uma distribuição normal caso haja um bom
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ajuste do modero; uma vez que a distribuição· t-Student aproxima-se ..da _

distribuição normal para números altos de graus de liberdade.

Além desses testes, também se prestou especial atenção à medida de influência

"Distância de Cook". Essa medida as~ume valores altos para observações cuja

exclusão provocaria uma grande alteração no modelo ajustado. Essas

observações, em geral, apresentam valores discrepantes de uma ou mais

variáveis preditoras e não seguem a tendência indicada pelo restante dos dados,

ou seja, apresentam resíduos altos.

Esse problema se revelou com freqüência em nosso estudo, visto que para muitas

das variáveis preditoras consideradas (por exemplo, as variáveis de volatilidade e

intensidade de negociação) ocorreram emissões com valores bastante

discrepantes dos demais, o que as tornava observações potencialmente

influentes.

Nos casos mencionados, avaliou-se o impacto da retirada das observações

identificadas como influentes na significância estatística dos parâmetros de

interesse. Além disso, buscou-se ajustar os modelos utilizando também o

logaritmo neperiano das variáveis explicativas, pois essa transformação tem o

efeito de diminuir a discrepância dos pontos muito afastados da massa de dados.

Obviamente, uma decorrência dos procedimentos acima foi excluir da análise

aquelas emissões cujos valores da variável preditora em questão fossem menores

ou iguais a zero, pois não poderíamos calcular o logaritmo.
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Nos testes de normalidade obtivemos níveis descritivos em torno de 1% para
.- ._"

quase todos os casos, o que levaria à rejeição da normalidade no nível de 5%.

Esses resultados foram motivados por algumas emissões com retornos anormais

acumulados discrepantes, tendo, portanto, uma distribuição não normal, porém

simétrica.

Adicionalmente ao teste de norrnaüdaos, também foram avaliados os histogramas

e gráficos de probabilidade normal dosrestduos. Em geral, os histogramas dos

resíduos apresentaram comportamento simétrico, e os gráficos de probabilidade

normal indicaram um comportamento próximo a uma reta. Como os testes de

hipóteses não são muito afetados por pequenos desvios da normalidade (Neter et

aI., 1996), optamos por realizar a análise sem a exclusão desses pontos.

6.2 RESULTADOS REFERENTES AOS TESTES SOBRE A 1~HIPÓTESE

o objetivo principal do presente estudo é a vei"ificação da existência de assimetria

informacional no mercado de capitais brasileiro, para o que elaboramos a nossa

1a. Hipótese, já descrita no capítulo 3.

, ,
..(

ia Hipótese l'

o mercado brasileiro de capitais possui características que indicam que não

devemos observar uma queda nos preços quando do anúncio de, emissão

primária de ações.
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Para analisar essa hipótese, observamos os retornos médios anormais para todos

os dias dentro da janela de observação 60 dias corridos antes até 60 dias após a

assembléia (RCA ou AGE) que tenha deliberado sobre a subscrição de ações.

Esse período conduziu à enumeração de 43 observações de cotações anteriores e

43 observações posteriores ao evento.

Nas Tabelas 6.2.A e 6.2.8 são apresentados os excedentes de retorno médios

para cada um dos dias de negociação durante o período de observação [-43;

43], calculados com base no MORAM e MOMER, respectivamente.

A exemplo de Furtado (1997), construímos uma tabela contendo o índice de

retornos excedentes acumulados (CAR) que tem valor inicial de 1,00 no dia -44 e

evolui por capitalização contínua para cada um dos dias de negociação

compreendidos na janela de observação. Com vistas apenas à exemplificação da

construção das tabelas, vejamos o índice CAR para o dia -42 da tabela relativo ao

MORAM:

/ "I' d C 1 O (~>Tr)v n ar(,!")= , e

./ índ Car(-42)= 1,0 e(-0,0039+0,0013)= 0,9974

Nesses quadros são apresentados também os percentuais de excedentes de

retorno individuais negativos que entram na composição da média' AR r, definida

no capítulo 4 do presente estudo.
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Foram implementados testes t-Student para verificar a hipótese di: nulidade dos

-' -excedentes de retorno médios, contra as hipóteses alternativas ~R.:f: O (teste

bicaudal) e AR. < O (teste monocaudal). As estatísticas desses testes foram

calculadas utilizando os parâmetros da distribuição dos AR. estlmados para o

período [-385 ; -44].

Na tabela 6.2.A (MORAM) foram observados retornos anormais significantemente

negativos de significância de 2,5% para os dias -14 e +1. A se ressalvar,

constatamos a existência de retorno excedente médio significativamente negativo

no dia -1, ao nível de significância de 5%, a exemplo dos dias -24 e +32. Além

disso, observa-se que em nenhum dia houve retornos excedentes

significativamente positivos.
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Tabela 6.2.A - M~çJiados retornos excedentes na janela de observação [-43;43J, índice de
retornos excedentes acumulados e indicações de significância estetistics (a,b) com base no

MORAM
%de

%deexcedentes de
excedentes de

ARr índice retornos Estatístic
ARr índice retornos EstatísticaData CAR negativos at Data CAR negativos t-44 1,0000 O 0,0051 0,967 50% 1,266-43 -0,0039 0,9961 54% -0,969 1 -0,0102 0,9568 54% -2,521 (a)-42 0,0013 ('9974 49% 0,325 2 -0,0050 0,9520 53% -1,239-41 0,0010 0,9984 43% 0,241 3 -0,0044 0,9478 54% -1,099-40 -0,0047 0,9936 54% -1,171 4 -0,0027 0,9453 54% -0,656-39 -0,0037 0,9899 51% -0,925 5 0,0042 0,9493 48% 1,042-38 0,0003 0,9902 49% 0,063 6 -0,0020 0,9473 47% -0,503-37 -0,0006 0,9895 50% -0,158 7 0,0064 0,9534 41% 1,586-36 0,0021 0,9916 49% 0,514 8 0,0043 0,9575 43% 1,050-35 -0,0046 0,9870 54% -1,145 9 0,0041 0,9614 49% 1,012-34 -0,0001 0,9869 54% -0,035 10 -0,0006 0,9608 56% -0,159-33 -0,0003 0,9866 52% -0,063 11 -0,0002 0,9606 50% -0,048-32 -0,0037 0,9830 54% -0,915 12 0,0030 0,9635 48% 0,733-31 -0,0004 0,9826 48% -0,099 13 0,0038 0,9671 41% 0,929-30 0,0016 0,9842 50% 0,397 14 -0,0040 0,9633 50% -0,984-29 0,0044 0,9885 48% 1,083 15 -0,0015 0,9618 52% -0,381-28 0,0009 0,9894 49% 0,232 16 0,0016 0,9634 48% 0,406-27 -0,0017 0,9878 47% -0,408 17 -0,0024 0,9611 54% -0,587-26 -0,0026 0,9852 - 53% -0,645 18 0,0033 0,9643 45% 0,820-25 -0,0030 0,9823 53% -0,744 19 -0,0048 0,9596 51% -1,190-24 -0,0078 0,9746 50% -1,938 (b) 20 0,0053- 0,9648 44% 1,313-23 -0,0051 0,9696 51% -1,260 21 -0,0017 0,9632 47% -0,412-22 0,0018 0,9713 40% 0,436 22 0,0004 0,9635 51% 0,096-21 0,0019 0,9731 39% 0,461 23 -0,0022 0,9614 51% -0,552-20 0,0030 0,9761 43% 0,748 24 0,0033 0,9645 46% 0,813-19 -0,0025 0,9737 51% -0,617 25 -0,0018 0,9628 46% -0,447-18 -0,0010 0,9727 49% -0,253 26 -0,0043 0,9586 59% -1,071-17 0,0011 0,9737 47% 0,275 27 -0,0035 0,9553 54% -0,872-16 0,0040 O,9n7 46% 0,999 28 -0,0021 0,9533 49% -0,508-15 0,0016 0,9792 49% 0,384 29 -0,0043 0,9492 54% -1,061-14 -0,0080 0,9714 58% -1,982 (a) 30 0,0071 0,9560 40% 1,752-13 -0,0004 0,9710 49% -0,108 31 0,0010 0,9569 49% 0,246-12 0,0021 0,9730 51% 0,517 32 -0,0073 0,9499 56% -1,811 (b)-11 0,0015 0,9745 45% 0,382 33 -0,0030 0,9470 52% -0,751-10 -0,0013 0,9732 50% -0,331 34 0,0004 0,9474 47% 0,089-9 -0,0010 0,9722 54% -0,251 35 -0,0001 0,9473 52% -0,031-8 -0,0017 0,9706 55% -0,417 36 -0,0004 0,9469 49% -0,091-7 -0,0022 0,9684 57% -0,550 37 -0,0018 0,9452 49% -0,456-6 0,0030 0,9713 46% 0,749 38 -0,0039 0,9415 52% -0,970-5 0,0034 0,9746 49% 0,837 39 -0,0017 0,9398 52% -0,425-4 -0,0027 0,9720 54% -0,670 40 -0,0022 0,9378 49% -0,549-3 -0,0037 0,9684 52% -0,925 41 0,0020 0,9396 46% 0,485-2 0,0001 0,9684 48% 0,020 42 0,0058 0,9451 50% 1,437-1 -0,0070 0,9617 52% -1,731 (b) 43 0,0034 0,9483 47% 0,846

(a) Significativo ao nível de 2,5%, teste monocaudal
(b) Significativo ao nível de 5%, teste monocaudal

Para a janela de estimªção [-385;-44

Média ARr -0,00033

Desvio padrão ARr 0,00405
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No Quad_roE?!2.B(rytOMER) observa-se que nos dias -24, 1 e 32 houve retornos

excedentes médios significativamente negativos ao nível de significância de 2,5%,

e que no dia -14 ocorreu retorno excedente médio significativamente negativo ao
I

nível de significância de 5%. Da mesma maneira que no mocelo MORAM,
\' :

observa-se, também, que em dia algum houve ocorrência de retornos excedentes

significativamente positivos.
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Tabela 6.2.8 -=- Média dos retornos excedentes na janela de observação [-43;43J, índice de
retornos excedentes acumulados e indicações de significância estatística (a,b) com base no

MOMER
%de

%deexcedentes
excedentes

AR, índice de retornos Estatística t-
AR, índice de retornos Estatística t-Dia CAR negativos Student Dia CAR negativos Student-44 1,0000 O 0,0065 0,9731 49% 1,693-43 ~0,0040 0,9960 56% -1,029 1 -0,0084 0,9649 58%~ -2,190 (a)-42 0,0023 0,9983 53% 0,597 2 -0,0042 0,9609 58% -1,080-41 0,0002 0,9985 49% 0,047 3 -0,0031 0,9578 57% -0,817-40 -0,0025 0,9961 57% -0,639 4 -0,0021 0,9559 49% -0,537-39 -0,0041 0,9919 60% -1,073 5 0,0033 0,9590 51% 0,844-38 -0,0005 0,9914 48% -0,134 6 -0,0031 0,9560 49% -0,797-37 -0,0009 0,9905 51% -0,240 7 0,0054 0,9613 43% 1,412-36 0,0009 0,9914 49% 0,225 8 0,0033 0,9644 49% 0,844-35 -0,0043 0,9871 57% -1,126 9 0,0028 0,9671 51% 0,728-34 -0,0019 0,9852 55% -0,500 10 -0,0003 0,9668 52% -0,087-33 -0,0001 0,9851 51% -0,016 11 -0,0017 0,9651 56% -0,441-32 -0,0038 0,9814 62% -0,977 12 0,0008 0,9659 55% 0,205-31 -0,0001 0,9813 51% -0,038 13 0,0026 0,9684 46% 0,669-30 0,0012 0,9825 54% 0,312 14 -0,0037 0,9648 54% -0,971-29 0,0048 0,9872 48% 1,243 15 -0,0023 0,9626 52% -0,585-28 0,0005 0,9877 52% 0,126 16 0,0023 0,9648 49% 0,602-27 -0,0011 0,9865 51% -0,296 17 -0,0017 0,9632 54% -0,441-26 -0,0029 0,9837 60% -0,757 18 0,0010 0,9642 49% 0,261-25 -0,0031 0,9806 55% -0,799 19 -0,0029 0,9614 57% -0,749-24 -0,0079 0,9729 58% -2,047 (a) 20 0,0037 0,9650 49% 0,971-23 -0,0037 0,9694 54% -0,950 21 -0,0021 0,9630 54% -0,537-22 0,0025 0,9718 49% 0,654 22 0,0004 0,9634 60% 0,107-21 0,0030 0,9747 46% 0,768 23 -0,0022 0,9613 55% -0,571-20 0,0033 0,9779 51% 0,854 24 0,0024 0,9636 46% 0,622-19 -0,0048 0,9732 54% -1,242 25 -0,0019 0,9618 49% -0,485-18 0,0005 0,9737 52% 0,122 26 -0,0042 0,9577 59% -1,089-17 0,0024 0,9760 51% 0,626 27 -0,0020 0,9558 60% -0,523-16 0,0044 0,9803 49% 1,131 28 -0,0010 0,9549 52% -0,257-15 0,0009 0,9812 51% 0,232 29 -0,0037 0,9514 55% -0,951-14 -0,0071 0,9743 58% -1,832 (b) 30 0,0047 0,9559 45% 1,224-13 -0,0010 0,9733 54% -0,254 31 -0,0002 0,9557 52% -0,049 --12 0,0009 0,9742 54% 0,229 32 -0,0081 0,9480 57% -2,092 (a)-11 0,0008 0,9749 49% 0,200 33 -0,0036 0,9446 60% -0,932-10 -0,0006 0,9744 54% -0,157 34 -0,0021 0,9427 51% -0,541-9 -0,0021 0,9723 57% -0,543 35 -0,0021 0,9407 57% -0,540-8 -0,0011 0,9713 60% -0,281 36 -0,0020 0,9388 51% -0,525-7 -0,0011 0,9702 54% -0,294 37 -0,0036 0,9354 53% -0,934-6 0,0022 0,9723 50% 0,573 38 -0,0022 0,9334 59% -0,568-5 0,0021 0,9744 51% 0,551 39 -0,0027 0,9309 55% -0,689-4 -0,0017 0,9727 54% -0,449 40 -0,0007 0,9303 56% -0,171-3 -0,0021 0,9707 50% -0,539 41 0,0012 0,9314 52% 0,310-2 0,0014 0,9721 49% 0,376 42 0,0035 0,9346 51% 0,895-1 -0,0055 0,9667 57% -1,430 43 0,0018 0,9363 48% 0,456

(a) Significativo ao nível de 2,5%, teste monocaudal
(b) Significativo ao nível de 5%, teste monocaudal

Para a janela de estimação[-385;-44J
Média AR, 0,00000
Desvio padrão AR, 0,00386
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Analisando-se as tabelas do CAR_tanto para o MOMER quanto para o MORAM,

verificamos que o dia seguinte à assembléia (dia = +1) apresenta excesso de
-

retorno negativo com significância no teste monocaudal no nível de 2,5%. No caso

do MORAM, esse resultado é ainda mais acentuado, atingindo o valor 1,02%

negativo; para o MOMER, a queda de preços é de 0,84%.

Os excessos de retornos negativos no dia seguinte às assembléias deliberadoras

de subscrições, embora de amplitude não tão substancial quanto em outros

estudos, confirma as conclusões presentes nos estudos de Dierkens (1992),

Asquit e Mullins (1986), Scholes (1972) e Barclay e Lizemberger (1988).

Entretanto, deve-se ressalvar que as conclusões de Furtado (1997) vão de

encontro aos resultados dos estudos pontuados acima e, em especial, não

confirmamos a ocorrência de retornos excedentes negativos no 4°. e no 6°. dias

anteriores às datas das assembléias, seguidos de um longo período de retornos

indistintos de zero. Em nosso caso, a única exceção encontrada é a relativa ao dia

-1, ou seja anterior à data da assembléia, pelo método MORAM. Embora,

analisando-se a tabela relativa ao MOMER verifique-se também uma queda forte

da média de retornos para o dia = -1, mas não significante estaticamente.

Este fato de retornos anormais negativos em d = -1 nos chama a atenção e leva-

nos a formular a hipótese de que esta ocorrendo em nosso mercado uma

tendência a melhoria da eficiência informacional, isto comparando-se ao obtido por

FURTADO (1997). Para procedermos a uma análise mais apurada sobre o fato
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realizaremos testes no período [-1;+1], dessa forma pbs_ervaremos as diversas

hipóteses também considerando essa janela de observação.

Verifica-se, pela metodologia do MOMER, a ocorrência de retornos negativos e

positivos ao longo de toda a série deexcessos de retornos do dia -43 ao dia -1,

com uma amplitude de variação de -0,79% a + 0,48%, muito embora não sejam

estatisticamente significativos. Esse perfil de análise é observável também para o

MORAM, o que nos leva a confirmar estudos que admitem a hipótese de eficiência

de mercado, ao menos em sua forma semi-forte. Em outros termos, não temos

indicativos da ocorrência de vazamentos substanciais de informações ou ganhos

realizados por detentores de informação privilegiada, de forma continuada.

Nossas observações sobre o aspecto de eficiência de mercado nos conduzem às

mesmas conclusões de Furtado (1997), que da mesma forma não encontrou

indícios estatisticamente significativos que o levassem a rejeitar a hipótese de

distribuição aleatória em torno da média zero dos excedentes de retornos

anteriormente à assembléia. Como assinalado ao final do parágrafo anterior, o

autor não obteve provas de que investidores pudessem se antecipar ao mercado e

estabelecer estratégias vencedoras quanto ao momento correto de compra e de

venda de novos títulos subscritos, obtendo ganhos anormais.

Note-se que as tabelas com a evolução dos dois modelos analisados indicam que

o índice acumulado de retornos anormais esteve sempre abaixo de 1, além do

que- as porcentagens de retornos excedentes negativos variam no MOMER entre
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43% e 60%. por seu lado, as variações de mesma natureza no MORAM estiveram

entre 41% e 59%.

Observando-se os gráficos do CAR, como apresentado em 6.2.A e 6.2.8 para os

modelos MORAM e MOMER, respectivamente, no período de observação de (-43;

+43J e para a janela (-5;+6J, visualizamos que ambos são muito similares. A

diferença é que o modelo MORAM acusa de maneira mais sensível a queda de

preços pós-evento. Pode-se notar que a, queda de preços é percebida já a partir

do dia -5, com um movimento mais acentuado no dia anterior ao evento. Uma

possível explicação para a _metodologia MORAM acusar de maneira mais

destacada a queda de preços é que se trata de um método menos aderente ao

mercado. Em outras palavras o MOMER é mais robusto enquanto metodologia de

cálculo dos retornos anormais.

Percebe-se também, um processo de ajustamento de preços a partir do sexto dia

após a assembléia, diferentemente do encontrado por Furtado (1997) que acusa

maior lentidão para os ajustes de preços pós-evento. Em outras palavras, nosso

estudo não revela uma discrepância acentuada com relação à eficiência

informacional, ao menos na sua forma semiforte, em relação ao mercado.

Gráfico 6.2.C: Evolução do índice CAR durante a janela de observação [-43;43] e

o período de teste [-5;6J
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A explicação contida no trabalho de Furtado (1997) para a queda dos retornos

anormais parece confirmada no presente estudo, ou seja, a lei brasileira para a

sociedade por ações exige a convocação da AGE com o mínimo de oito dias antes

da sua realização. Naturalmente, o próprio fato da convocação já traz forte

conteúdo informacional, particularmente a respeito do conteúdo de tal reunião.

Assim é que temos antecipação da informação sobre a emissão por parte do

mercado. Por outro lado, é visível o forte impacto sobre as cotações no dia

seguinte à assembléia, com os valores das ações seguindo em queda até o

sétimo dia após o evento, a partir de quando observa-se uma retomada das

cotações.

Ademais, quando prolongamos o período de observação para 540 dias após o

evento, percebemos que o patamar não se mantém por muito mais tempo,

situação esta que pode ser visualizada através da observação do gráfico 6.2.0.
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. Gráfico 6.2.0: Evolução.do índice CAR durante o período [-43;+385J
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A respeito do gráfico 6.2.0, deve-se destacar também a existência de um claro

descolamento de performances dos índices de retornos acumulados ao longo do

tempo. Assim é que aproximadamente trinta dias após o evento, já se percebe que

o índice elaborado de acordo com a metodologia do MOMER decresce mais

rapidamente do que o do modelo MORAM. Nesse caso, novamente, podemos

apresentar como possível explicação o fato do método MOMER ser uma

metodologia mais robusta comparativamente ao MORAM.

Outro aspecto interessante de comparação sobre a série temporal utilizada por

Furtado (1997) diz respeito ao fato de que o período de sua análise caracterizou-

se pela ocorrência de inflação. Segue-se daí que a lógica econômica levava

acionistas a exercerem seu direito de subscrição no último dia de prazo legal de

exercício de preferência, visto que o preço era fixo. Assim, estabelecia-se uma

estratégia por parte dos acionistas com a venda de parte de suas ações,
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equivalente aos seus direitos de subscrição, para a compra da nova emissão ao _

preço, fixo da oferta, obviamente com o investimento temporário dos recursos

obtidos na venda das ações.

Esse fato foi de certa forma controlad<>..em nosso estudo, tendo em vista que o

nosso período de análise é centrado no Plano Real de Estabilização da Economia

e, portanto, sem os níveis elevados de inflação verificados anteriormente. Em

outros termos, não mais ocorreu o incentivo para o estabelecimento da estratégia

pontuada acima.

ObseNando-se o período objeto de análise neste trabalho, percebemos ter havido

uma elevação sensível nos lançamentos de ações nos anos imediatamente

seguintes ao lançamento do Plano Real, com uma queda substancial a partir de

1998. Existem algumas possíveis explicações de cunho macroeconômico, como

as crises Asiática e Russa que produziram reflexos em nosso país. Temos

também a observar que houve, nos anos mais recentes, uma redução da

velocidade das privatizações. Essa situação é ilustrada pelo gráfico 6.2.E

Gráfico 6.2.E - Distribuição das emissões por ano
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1994 11 8,2%
1995 23 17,2%
1996 24 17,9%
1997 29 21,6%
1998 18 13,4%
1999 7 5,2%
2000 15 11,2%
2001 7 5,2%
Total 134 100,0%

Apresentamos a seguir as estatísticas descritivas dos retornos excedentes

acumulados para os dois modelos - MORAM e MOMER - em três períodos de

testes: [-5;+6J, [0;+1J e [-1;+1J.

• Janela de testes [-5;+6]

Quadro 6.2.F - Estatísticas descritivas do retorno excedente acumulado (CAR)

para o período [-5;+6J, com base nos modelos MOMER e MORAM

CAR[-5;6J CAR[-5;6J
Estatísticas descritivas (MOMER) (MORAM)

Média -0,01660 -0,02467

Mediana -0,01736 -0,01829

Desvio padrão 0,10521 0,10555

Variância da amostra 0,01107 0,01114
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\

Curtose 1,41512 1,42749

Assimetria -0,08235 0,04986

Mínimo -0,34347 -0,30369

Máximo 0,36164 0,38389

Contagem 134 134

Nível de confiança(95,0%)

para a média 0,01798 0,01803

A análise dos resultados dos retornos anormais (ARr) no período de 12 dias [_

5,+6] nos revela ter havido queda média de preços acumulada, a saber:

Modelo MOMER -+ -1,66%.

Com intervalo de confiança (95%): [-3,46%;+0,14%]

Modelo MORAM -+ -2,467%.

Com intervalo de confiança (95%): [-4,27%;-0,66%]

Esses valores são concordantes com resultados presentes na literatura

estrangeira, como em DIERKENS (1992), ASQUITH e MULLlNS (1986) e

BARCLAY e LlTZENBERGER (1988). No entanto, os números aqui encontrados

são inferiores aos determinados por FURTADO (1977) para o mesmo período de

12 dias, sendo de -7,3% pela metodologia do MOMER e -6,7% pelo MORAM. Isto

pode significar que o mercado se tornou mais eficiente e possivelmente tornou-se

mais eficiente.
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o gráfico 6.2.G nos apresenta os retornos excedentes acumulados para o período

de testes, ou seja, os 12 dias em torno da data de evento. Ademais, já realçamos

que o gráfico evidencia uma grande dispersão de resultados, significando que

algumas empresas perderam valor de forma substancial enquanto outras

ganharam valor.

Gráfico 6.2.G- Retornos excedentes acumulados (CAR) para o período I:

5;+6J,com base nos modelos MOMER e MORAM, com ordenação crescente

40% ~ ~

_CAR[,S;+6] (MOMER)

30%

20% c::JCAR[,S;+6] (MORAM)

-20%

-30%

-40% -"-- --'

• Janela de testes [0;1] .

Quadro 6.2.H - Estatísticas descritivas do retorno excedente acumulado (CAR)

para o período [0;1J, com base nos modelos MOMER e MORAM

Estatísticas descritivas
CAR [0;1J

(MOMER)
CAR [O;1J

(MORAM)
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Média_ -0,00199 -0,00522

Mediana -0,00252 -0,00757

Desvio padrão 0,05170 0,05147

Variância da amostra 0,00267 0,00265

Curtose 8,98643 8,92280

Assimetria 1,43919 1,60328

Mínimo -0,14485 -0,12602

Máximo 0,30221 0,29434

Contagem 134 134

Nível de confiança (95,0%)

para a média 0,00883 0.00879

A análise dos resultados do retornos anormais (ART) para o período de 2 dias

[0,+1] do dia da emissão e do dia seguinte a esse evento se faz sobre uma queda

média de preços acumulada, a saber:

Modelo MOMER -+ -0,199%.

Com intervalo de confiança (95%): [-1,08%;+0,68%]

Modelo MORAM -+ -0,522%.

Com intervalo de confiança (95%): [-1,40%;0,36%]

O gráfico 6.2.1 nos apresenta os retornos excedentes acumulados para esses dois

dias (data do evento da assembléia que deliberou sobre a nova subscrição e dia

seguinte ao mesmo), de acordo com as duas metodologias de cálculos de
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retornos _exc~dente_s,a saber: o MOMER e o MORAM. A se ressalvar, o gráfico

resultante, da mesma forma que naquele para doze dias de observações,

apresenta grande dispersão de resultados.

Gráfico 6.2.1 - Retornos excedentes acumulados (CAR) para o período [O;1J, com

base nos modelos MOMER e MORAM, com ordenação crescente

35% -r----- ---="'--- --,

_CAR[O;l) (MOMER)

30% r=:JCAR[O;l) (MORAM)

25%

20%

15%

10%

-10%

-15%

·20% -L- --'

• Janela de testes [-1 ;+1]

Quadro 6.2.J - Estatísticas descritivas do retorno excedente acumulado (CAR)

para o período [O;1J, com base nos modelos MOMER e MORAM

CAR[-1;1J CAR[-1;1J
Estatísticas descritivas (MOMER) (MORAM)
Média -0,00725 -0,01185

Mediana -0,00451 -0,00685

Desvio padrão 0,05543 0,05840

Variância da amostra. 0,00307 0,00341
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Curtose -1,92337 2,86034

Assimetria -0,40451 -0,48988

Mínimo -0,23524 -0,26886

Máximo 0,13985 0,16694

Contagem 134 134

Nível de confiança (95,0%)

para a média 0,00947 0,00998

A análise dos resultados do retornos anormais (AR T) para o período de 3 dias [_

1,+1] do dia anterior a emissão até o dia seguinte a esse evento se faz sobre uma

queda média de preços acumulada, a saber:

Modelo MOMER ~ -0,725%.

Com intervalo de confiança (95%): [-1,67%;+0,22%]

Modelo MORAM ~ -1,185%.

Com intervalo de confiança (95%): [-2,18%;-0,19%]

Uma conclusão a que chegamos a partir de comparação direta com a literatura

estrangeira é que, apesar da concordância na direção dos resultados (reação

negativa), os retornos anormais desse estudo revelaram-se de amplitude lnferior.

O gráfico 6.2.L nos apresenta os retornos excedentes aCU~UlqdOSpara os três de
"I !I, :

observação (data anterior à assembléia, o próprio dia da -AGE ou RCA e' dia

seguinte), de acordo com as duas metodologias de cálculos de retornos: o
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MOMI;R e o MORAM. Da mesma. forma da observação' nas outras janelas de

observação deve-se ressalvar que o gráfico resultante apresenta grande dispersão
I

de resultados. I
II

Gráfico 6.2.L - Retornos excedentes acumulados (CAR) para o período [-1;+1J,

com base nos modelos MOMER e MORAM, com ordenação crescente

I: I
1 I

f'

I81 101 121 li

10%

-10%

-15%

-20%

-25%
-30%~-------------- _

6.3 RESULTADOS REFERENTES AOS TESTES SOBRE A 2a HIPÓTESE

Nossa segunda hipótese analisa a questão da influência do tamanho da emissão

sobre os retornos anormais observados. Nesse sentido, reproduzimos abaixo a

segunda hipótese.

/23 Hipótese
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Quando da emissão de novas ações, o denominado "efeito tamanho"

queda nos preços.

influencia negativamente o valor de mercado das ações da empresa. Em

outras palavras, quanto maior for a relação entre quantidade de ,ações na
~'t

nova subscrição e o volume de ações já emitidas pela empresa, maior será a

6.3.1 Dados

A análise da amostra da variável independente tamanho (TAM) como descrita no

capítulo 3 do presente estudo, indica que aproximadamente 60% das emissões

apresentaram uma relação entre a quantidade de ações ofertada e a quantidade

de ações em circulação menor que 10%. Por outro lado, temos que 11,2% da

amostra apresentam um volume de emissão de 70% ou mais de suas ações em

circulação.

Quadro 6.3.A - Histograma, distribuição de freqüências e estatísticas descritivas

do tamanho da emissão (TAM)

Distribuição de fregOências de TAM
TAM N %

Menos de 10% 80 59,7%
10% 1--30% 22 16,4%90
30% 1--50% 9 6,7%80- r--
50% 1--70% 8 6,0%

70% 1--100% 4 3,0%70 -
Mais de 100% 11 8,2%

C/)
Q) 60 -

Total 134 100%
'0C/) 50-.!a
E 40-Q)

Q) 30-
Estatísticas descritivas de TAM

"C

~ 20 - Média 34,7%
o

10- rh Mediana 6,1%
Desvio padrão . 1,0520-
Mínimo 0,0%I

Máximo 1072,8%
o 500 1000

TAM(%)
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Obs.: Emissão com TAM máximo: Adubos Trevo (16/05/01)

A seguinte equação será observada para o teste de hipótese:

CAR (T1,T2)= ao+ a2 ' Ln Tam (%) + Cj

Sendo: I,

CARi~ Retorno anormal acumulado no período.

Ln TAM (%) ~ Logaritmo neperiano do tamanho da emissão expresso em

porcentagem.

Ci ~ Erro estatístico.

Hipôtesa;

Alternativa: a
2

:;t. O

6.3.2 Resultados dos testes

Observações da variável Ln TAM(%) para o período de observação [-5;+6]

o Quadro 6.3,8 mostra que o ajuste do modelo com todas as observações impõe

a conclusão de não significância do parâmetro relacionado ao tamanho da

emissão, No entanto, o caso particular da emissão realizada pela Companhia

Hering em 02/07/97 destacou-se como muito influente, com um alto valor para a

estatística da "Distância de Cook", além de um excedente de retorno acumulado

também alto, contrariando a tendência exibida pelas demais observações.

Quadro 6.3.8 - Resultados relativos à Hipótese 2, usando a variável resposta CAR[-5;+6]

In(TAM%) In(TAM%) (')
ao

-0,0081 -0,0056
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(-1,574)

-0.0085 -0,0070
(-1,991)R2

p-value
0,019
0,118

0,030
0,049

IC(95%) -0,0412
-0,0270

-0,0139
-0,0001

Homocedasticidade (p-value): 0,184 0,272
Normalidade (p-value): 0,011 0,012

OW valor 2,400 2,267
11Com a exclusão da emissão Cia. Hering

Para ambos os ajustes (com e sem a emissão relativa à Companhia Hering), o

gráfico dê resíduos versus In(TAM%) apresentou um moderado formato de

"megafone", em que pese o teste de Levene não ter rejeitado a

homocedasticidade. Isso equivale a dizer que os resíduos relativos a emissões

maiores tendiam a uma maior variabilidade. Para avaliar o efeito dessa possível

heterocedasticidade sobre os resultados, foram feitos ajustes com o uso da

técnica de mínimos quadrados ponderados. A matriz de pesos foi obtida

calculando-se as variâncias dos resíduos para blocos de valores de In(TAM%), e

os ajustes obtidos por essa técnica propiciaram valores muito próximos àqueles

obtidos por mínimos quadrados ordinários, não alterando as conclusões obtidas.

Por esse motivo, não apresentamos os resultados dos ajustes conforme a técnica

dos mínimos quadrados ponderados.

Enfim, a exclusão dessa observação conduziu a uma estimativa significativamente

negativa do parâmetro relativo ao tamanho da emissão, ao nível de significância

de 5% (82'=-0,7%, p=0,049). Obviamente, a conclusão que retiramos daí é que o

tamanho da emissão exerce influência sobre os retornos excedentes das ações no
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.,

período compreendido entre os dias [-5;6J em torno da data assembtéía

deliberadora de novas subscrições.
.~.

A influência negativa sobre o desempenho dos preços quando da emissão de

novas ações, observada nessa amostra, vai ao encontro dos trabalhos de Asquit e

Mul/ins (1986) e Furtado (1997). Em outras palavras, na medida em que os

retornos anormais mostraram-se negativos, pudemos concluir que houve uma

relação inversa entre tamanho de emissões e valores das empresas subscritoras.

Embora não tivesse sido objeto de análise neste estudo, encontramos sustentação

para rejeitarmos a hipótese de pressão de preços temporária como um fator

explicativo da influência do tamanho da emissão sobre os retornos anormais

negativos. Observando-se o gráfico 6.3.8, que apresenta os retornos excedentes

no período dilatado de [-43;385J, não encontramos sinais de reversão dos preços

para patamares anteriores ao evento. A mesma observação foi feita por Furtado

(1997) para o período de um ano após o evento relativo à data da assembléia que

deliberou acerca de nova subscrição.

Como já afirmado, percebe-se haver um reajuste de preços a partir do sexto dia

após o evento, embora tal retomada não alcance os patamares de preços

anteriores às datas das assembléias. Quanto a isso, é importante ressaltar que

essas observações são diferentes os resultados de BARCLA Y e L/TZEMBERGER

(1988), que observam a reversão completa de preços 20 dias após o anúncio da

subscrição e que, portanto, rejeitam a hipótese de pressão de preços.
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Observações da variável Ln TAM (Ofo) para o período de observação [Oj11

A seguir apresentamos os resultados correspondentes à observação da variável

"tamanho", tomando como variável resposta o retorno excedente acumulado no

período [0,1].

Optou-se por retirar da análise de todas as hipóteses a emissão de 17/03/00

referente à empresa Ferro Ligas, a qual apresentou um valor de CAR[0,1 ] iguala

30,2%, muito discrepante dos demais. Esse valor, em geral, levava à rejeição da

hipótese de normalidade dos erros a níveis de significância muito baixos. Mesmo

sem essa observação, na grande maioria das vezes o teste de normalidade dos

resíduos levou à rejeição da normalidade ao nível de 5%. Ao observar os

histogramas dos resíduos, foi observado, em geral, comportamento simétrico,

porém com caudas mais pesadas que as da distribuição normal, ou seja, com

maior proporção de pontos distantes da média do que seria de se esperar em uma

distribuição normal. Levando em consideração que o teste F na regressão é

robusto com relação à suposição de normalidade, não tomamos medidas para

tratar desse problema.

No Quadro 6.3.C, observa-se que não há evidências de que o efeito do tamanho

da emissão exerça influência sobre o retorno excedente acumulado no período

[0;1J.

Quadro 6.3.C - Resultados relativos à Hipótese 2, usando a variável resposta CARrO;1J
In(TAM%)

ao
-0.0035 -0,0009

(-0,580)
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R2
p-value

0,003
0,563 .

IC{95%) -0,0039
0,0021

Homocedasticidade (p):
Normalidade {p}:

OWvalor

0,088
0,003
1,845

Observações da va·riável Ln TAM (%) para o perõodo de observação [.1 ;+11

No Quadro 6.3.0 observa-se que o coeficiente relativo à variável In(TAM%) foi

negativo, porém não significante ao nível de 5% (a2=-O,0018, p=O,354). Logo, não

há evidências de que o tamanho da emissão exerça influência sobre o retorno

excedente acumulado no intervalo [-1;1].

o diagnóstico do modelo apontou algumas observações influentes, cuja

exclusão, no entanto, não alterou a significância do parâmetro de interesse.

Quadro 6.3.D - Resultados relativos à:za Hipótese, usando a variável resposta CAR[-1;1]

In(TAM%)
a a2

-0,0056 -0,0018
(-0,931 )

R2
0,006

p-value 0,354

IC{95%) -0,0056
0,0020

Homocedasticidade (p): 0,071
Normalidade (p): 0,092

OWvalor 1,724
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6.4 RESULTADOS REFERENTES AOS TESTES SOBRE A 3~HIPÓTESE

As ações com maior intensidade de negociação são as mais observadas e sofrem

maior nível de investigação de seus fundamentos por parte dos investidores, o que

pode levar a um decréscimo da assimetria informacional da empresa com relação

ao mercado. A partir dessa intuição, construímos nossa terceira hipótese a ser
testada, a qual é reproduzida a seguir.

3a Hipótese

A intensidade de negócios com as ações de determinada empresa não

guarda relação direta com a queda de valor quando do anúncio de emissão.

6.4.1 Dados

o quadro 6.4.A apresenta a variável independente relativa à quantidade de ações

em circulação naquele momento (RTRADE),dividida pelo número de ações

negociadas nas últimas 52 semanas a partir da data da RCA ou AGE que tenha

deliberado acerca de subscrições. Da análise do quadro, temos que para mais de

50% das observações, o índice RTRADEé menor que 0,2 e que para apenas 6% da

amostra, o índice evidencia uma grande intensidade de negociações, com valor
superior a 5,0.
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o quadro também aponta a média de 1,625 para essa variável, com desvio padrão

de 7,3. Em especial, temos uma observação de natureza discrepante (outlier), com
índice de 75,36.

Quadro 6.4.A Histograma, distribuição de freqüências e estatísticas descritivas da

medida de intensidade de negócios (RTRADE)

1,625
0,193
7,300
0,000

75,357

Distribuição defregüências de RTRADE

RTRADE N %
Menos de 0,1 42 31,3%

0,1 1--0,2 26 19,4%
0,21-- 0,3 21 15,7%
0,3 1--0,5 18 13,4%
0,5 1--1,0 11 8,2%
1,0 1--5,0 8 6,0%

5,0 1--20,0 ·6 4,5%
Mais de 20,0 2 1,5%

Total 134 100,0%

90 - r-

80 -

so 70 -
,2l 60 -
rn
(!) 50-'E
Q) 40 -
Q)
"O 30 -
~ 20 -

10 -
0-

f-,.

I I I , ,o 10 20 30 40 50 60 70 80
RTRADE

Estatfsticas descritivas de RTRADE

Obs.: Emissão com RTRADE máximo: Indústria e Comércio Chapecó (30/11/95)

Média
Mediana
Desvio padrão

. Mínimo
Máximo

o teste será realizado por meio da seguinte equação:

CAR(T1,T2)= ao+ a3 . Rtrade + fi

Sendo:

CARi-+ Retorno anormal acumulado no período.

Rtrade -+ Número de ações negociadas nas últimas 52 semanas / quantidade de

ações em circulação.

fi -+ Erro estatístico.

Hipótese:
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Alternativa: G3 :t O

6.4.2 Resultados dos testes

~Observações da variável RTRADE para o período de observação [-5;+61

Do Quadro 6.4.8 observa-se que o coeficiente da variável RTRADE não se mostrou

significante ao nível de 5%, O diagnóstico do modelo mostrou a existência de um

ponto bastante influente, correspondente à emissão da empresa F. Cataguazes do

dia 31/12/97, a qual apresentou um valor de RTRADE bem maior que as demais. No

entanto, o coeficiente de RTRADE manteve-se não significqnte com a exclusão

dessa observação.

A variável RTRADE apresentou alguns valores bastante discrepantes entre si, os

quais poderiam, eventualmente, distorcer os resultados. Isso nos motivou a ajustar

o modelo por meio da adoção do logaritmo neperiano de RTRADE como variável

preditora, sem a exclusão da observação sobre a empresa F. Cataguazes, como

forma a reduzir os efeitos de diferenças acentuadas entre os valores para a

variável ao longo do período de análise. A adoção desse procedimento revelou-se.

pertinente, pois obteve-se um coeficiente positivo e estatisticamente significativo

(83'::0,78%, p-value=0,031), evidenciando que o excedente de retorno acumulado

tende a aumentar com o aumento das negociações feitas cotidianamente sobre

papéis.
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Enfim, confirmamos nossa percepção de que a intensidade de negócios com

determinada ação é uma variável que exerce influência positiva sobre os retornos

excedentes. Naturalmente, a conclusão que retiramos disso é que a intensidade

de negociação sobre um título é um indicador da percepção de posse assimétrica

de informações por parte dos investidores.

Quadro 6.4.8 - Resultados relativos à Hipótese 3 (variável Rtrade), usando a variável resposta
CA R[-5; +61

ao
RrRADE In(RrRADE)

-0,0156 -0,0006
(-0,5002)

-0,0012 0,0078
(2,1876)

-0,0052
0,0051
(1,288)R2 0,001892 0,035 0,013p-value 0,618 0,031 0,200

IC(95%) -0,0032 0,0007 -0,0028
0,0020 0,0149 0,0130

Homocedasticidade (p): 0,626 0,615 0,032
Normalidade (p): 0,017 0,018 0,004
DW valor 2,338 2,471 2,461

11Com a exclusão da emissão de31/12/97 da F. Cataguazes

o diagnóstico desse modelo destacou a emissão de 31/12/97 da F. Cataguazes

como um ponto influente. De fato, ao se ajustar o modelo sem essa observação,

notou-se uma diminuição no coeficiente de regressão, o qual se mostrou não

significante ao nível de 5%. Ademais, esse último modelo apresentou desvio da

suposição de homocedasticidade dos resíduos e, por isso, adotou-se a técnica de

ajuste do modelo com a técnica de mínimos quadrados ponderados. Entretanto, o

ajuste do modelo nessa nova base técnica levou a estimativas muito similares
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àquelas derivadas do ajuste por mínimos quadrados ordinários, ou seja,

observamos novamente a não significância do parâmetro relativo à intensidade de

negociação (RTRADE). Por esse motivo, omitimos os resultados do ajuste pelo

método dos mínimos quadrados ponderados.

Observações da variável RTRADE. para o período de observação [0;1]

A seguir apresentamos os resultados correspondentes à observação da variável

RTRADE sendo observado no quadro 6.4.C que essa variável mostrou-se não

significante ao nível de significância de 5%, tanto para o modelo com a variável

original quanto para seu logaritmo. Isso indica que não há evidências de que

RTRADE tenha efeito sobre o retorno excedente acumulado no período [0;1].

Em ambos os casos, a emissão de 30/11/95 da empresa Chapecó foi identificada

como um ponto influente. No entanto, sua exclusão não alterou a significância dos

coeficientes.

Quadro 6.4.C - Resultados relativos à Hipótese 3 (RTRADg), usando a variável resposta CAR[O;1]

RTRADE In(RTRADE)

ao a3 a3.1
-0,0028 -0,0008

(-1,460)

-0,0003 0,0020
(1,156)

R2 0,016 0,010
p-value 0,147 0,250

IC(95%) -0,0018 -0,0014
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0,0002 0,0054

Homocedasticidade (p):
Normalidade (p):

OWvalor

0,324
0,014
1,909

0,630
0,007
1,926

Observacões da variável RTRADE para o período de observacão [-1 ;+1]

Observa-se no Quadro 6.4.0 que o çoeficiente de RTRAOE, no modelo ajustado

com todas as observações, não foi significante ao nível de 5%. No entanto, o

diagnóstico do modelo apontou a emissão da empresa Chapecó S/A Indústria e

Comércio (30/11/95) como um ponto -attamente influente. Essa empresa

apresentou um valor de RTRAOE bastante discrepante das demais. A exclusão

desse ponto fez com que o coeficiente de RTRAOE resultasse em um valor

positivo e significante ao nível de 5%.

Resultado semelhante foi obtido no ajuste envolvendo o logaritmo de RTRAOE,

uma vez que a exclusão dessa mesma emissão fez com que fosse obtido um

coeficiente significante relativo à variável In(RTRAOE). Assim, há evidências de

que essa variável exerce influência sobre oCAR[-1 ;1J.O coeficiente positivo indica

que CAR[-1;1Jtende a crescer com o crescimento de RTRAOE.
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Quadro 6.4.D - Resultados relativos à 3" Hipótese (variável RTRADE), usando a variável
resposta CAR[-1;1]

-0,0060 -0,0008
(-~,180)

~ ~RiRADé In(RTRADé ) . In(RTRADEJ In(RTRADé )

-0,0091 0,0027
(1,998)

-0,0014
0,0030
(1,553)

0,0042
(2,187)R2 0,ü10 0,030 0,ü18 0,035

p-value 0,240 0,048 0,123 0,031

IC(95%) -0,0022 0,0001 -0,0008 0,0004
0,000.6 0,0053 0,0068 0,0080

Homocedasticidade (p): 0,275 0,389 0,617 0,480
Normalidade (p): 0,098 0,500 0,500 0,500

OWvalor 1,731 1,864 1,779 1,829
(*) Com a exclusão da emissão da empresa Chapecó S/A Indústria e Comércio (30/11/95)

6.4.3 Variáveis alternativas

Como alternativas à variável HTRADEpara a verificação da influência da

intensidade de negociação sobre os retornos anormais, trabalharnosÓ'om
i

I

novas variáveis, a saber:

./ Hliq que nos mostra a liquidez da ação nos últimos 12 meses da data
>.,

•.. j,

da assembléia;

./ RPresB que apresenta a presença da ação nos pregões das últimas 52
)

semanas da data da assembléia.
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Variável que mostra a liquidez da ação. Rb.!.Q

Quadro 6.4.E - Histograma, distribuição de freqüências e estatísticas

descritivas da Iiquidez no último ano da data da RCA ou AGE (R
Llo

)

Distribuir;.ão de fregpências de RuQ.
RUQ N %

60 - r- Menos de 0,02 16 12%
0,02 1-- 0,05 26 19% .

50 - 0,05 1-- 0,10 . 21 16%
0,10 1-- 0,20 13 10%In

40 -
0,20 1-- 0,30 17 13%

CIl
10

0,30 1-- 0,50 21 16%
In

.!!l 30 -E t- 0,60 a 2,00 11 8%CIl

Mais de 2,00 9 7%
CIl 20 -"C

Total 134 100%
;,!1
o 10 -

f---,

Estatísticas descritivas de RUQ0- , , , , ,
Média 0,4612o 1 2 3 4 5 6 7
Mediana 0,1441ALIO
Desvio padrão 1,0017
Mínimo 0,0003
Máximo 6,5797

Observa-se através da quadro 6.4.E que as ações com alta Iiquidez

representam apenas 15% da amostra; por sua vez, as de baixa liquidez

(consideradas como aquelas de índice menor ou igual a 0,10) representam

37% da nossa amostra. Já os resultados dos testes relativos à hipótese 3 com

o uso dessa variável alternativa (ALIO) são apresentados no quadro 6.4.E.

Observações da variável RUQ para o período de observação [-5:+61

Quadro 6.4.F - Resultados relativos à Hipótese 3 (RLloJ, usando a variável resposta CAR{-
5;+6

RI./Q In(RI./rU
ao a3' a3.1

,
-0,022 0,011

,
(1,232) 'i, ~~

0,000 0,008

j
(1,5097)
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R2
p-value

0,011
0,220

0,017
0,134

IC(95%) -0,0068
0,0292

-0,0025
0,0189

Homocedasticidade (p-value):
Normalidade (p-value):
DW valor

0,519
0,014
2,40

0,227
0,024
2,42

Da mesma forma que no caso da variável original (RTRADE),o Quadro 6.4.F

mostra que o modelo ajustado com a variável Ruo apresentou um coeficiente

não significante (p-value=0,220), embora positivo (a3'=1,1%).

A presença de valores discrepantes para essa variável em diversas emissões

representava distorções sobre o modelo e, por esse motivo, buscamos ajustar

o modelo com o neperiano da mesma- In(Ruo)-, como variável explicativa, para

obter uma melhor distribuição dos valores ao longo do período de análise.

Ainda assim, mais uma vez se produziu uma estimativa positiva do coeficiente,

porém, estatisticamente insignificante: (a3.1'=0,8%, p=0,134). Por fim,

identificou-se a observação relativa à emissão da Adubos Trevo em 16/05/01

como influente, mas sua exclusão não provocou alteração no nível de

significância do parâmetro de In(Ruo).

Observações da variável RLlQ para0 período de observação [0;1]

A seguir apresentamos os resultados correspondentes à observação da

variável Rua, sendo que no quadro 6.4.G vemos que os coeficientes reliÍivos

a Ruo e In(Ruo) não se mostraram significantes ao nível de 5%, trazJndo
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indícios de que essa variável não exerce influência sobre a média dos retornos

excedentes acumulados no período [0;1]. Em nenhum dos casos foram

observados pontos muito influentes.

Quadro 6.4.G - Resultados relativos à Hipótese 3 (RuoJperíodo [0;1J

Ruo In(RLloJ
ao

-0,0061 0,0045
(1,151)

0,0039 0,0039
(1,663)

R2
0,010 0,021

p-value 0,252 0,099

IC(95%) -0,0032 -0,0006
0,0122 0,0084

Homocedasticidade (p-value): 0,160 0,060
Normalidade (p-value): 0,009 0,010

DWvalor 1,949 1,951

Observações da variávelRuQ para o período de observação [-1 :+1]

No Ouadro 6.4.H, observa-se que no modelo envolvendo a variável original

RUO, não seobteve um coeficiente significante ao nível de 5%. No entanto, ao

utilizar o logaritmo dessa variável, foi obtido um coeficiente positivo e

significante ao nível de 5%, trazendo evidências de que a mesma exerce

influência sobre CAR[-1 ;1]. O sinal positivo do coeficiente indica uma tendência

de crescimento de CAR[-1;1], com o crescimento de RUO.

Quadro 6.4.H - Resultados relativos à 38
Hipótese (variável Rliq), usando a variável resposta , "'-
CAR[-1;1J

Ruo In(RLloJ
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a a .r
-0,0107 0,0076

(1,584)

0,0096 0,0081
(2,917)

R2
0,019 0,061

p-value 0,116 0,004

IC(95%) -0,0019 0,0026
0,0171 0,0136

Homocedasticidade (p-value): 0,554 0,835
Normalidade (p-value): 0,500 0,051

DWvalor 1,751 1,804

Variável que mostra a liquidez daacão - RpresB

Quadro 6.4.1Histograma, distribuição de freqüências e estatísticas descritivas

do nível de presença da ação em Bolsa no último ano (Rpress)

Distribuição de freqüências de RpresB

N %50

40
(J)
(J)
10
(J) 30(J)

°E
(J)

::e 20o

10

o
30 40 50 60 70 80 90 100

PresB (%)

Menos de 50%
50% 1--70%
70% 1--90%

90% 1--100%

2
16
30
86

1,5%
11,9%
22,4%
64,2%

Total 134 100,0%

Estatísticas descritivas de RpresB

Média 89,3%
Mediana 96,6%
Desvio padrão 0,1352
Mínimo 33,3%
Máximo 100,0%

Verificamos no Quadro 6.4.1 que os papéis constituintes de nossa amostra

apresentam-se com alta freqüência nos pregões da bolsa de valores, visto que
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86,6% dos papéis têm presença em mais de 70% dos pregões, com uma

média de 89,3%. Por sua vez, os resultados dos testes relativos a essa variável

são revelados no Quadro 6.4.J.

Observações da variável RpreseB para0 período de observação [-5;+6]

Quadro 6.4.J - Resultados relativos à Hipótese 3 (variável Rpress), usando a variável resposta
CAR[-5;+6]

Rpress In(Rpressl
ao a/' a3.1"

-0,015 -0,002
(-0,032)

-0,016 0,003
(0,054)

.-.

R2
0,000 0,000

p-value 0,975 0,957

IC(95%) -0,1360 -0,0987
0,1318 0,1043

Homocedasticidade (p-value): 0,900 0,407 I
·1Normalidade (p-value): 0,012 0,012

DWvalor 2,366 2,368

o Quadro 6.4.J nos aponta a quase total irrelevância do coeficiente relativo à

variável RpresB, que apresentou um valor muito próximo de zero (a3"=-0,2%) e

um p-value próximo de 1 (p=0,975). Dessa forma, as evidêncías seriam
,' .•

praticamente nulas para rejeitar a hipótese de relação entre o excedente de

retorno acumulado e essa variável, que mensura a presença em bolsa .

. "B- 0"""" ;'J'Ademais, o diagnóstico do modelo identificou a emissão de 1;6/11 10l.>Glá.. '" .~:
":f'! . ;'C.c,
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:;;~~i.~.
,.

empresa Adubos Trevo como um ponto influente, muito embora sua eliminação

não tenha alterado a significância dos parâmetros.

Ajustou-se também o modelo contendo o logaritmo neperiano de Rpress, tendo

obtido novamente uma estimativa do coeficiente próxima de zero com um alto

p-value, confirmando a inexistência de relação entre as duas variáveis.

Em resumo, as duas variáveis alternativas (Rliq e Rpreses) não se mostram como

preditoras dos retornos anormais acumulados,o que nos leva a inferir que elas

não exercem influência sobre o nível de assimetria informacional daquele

mercado.

Observações da variável RpreseB para o período de observação [0;1]

Os resultados correspondentes à observação da variável Rpreses são mostrados

no quadro 6.4.L. Verificamos que os coeficientes tanto da variável Rpreses

quanto de seu logaritmo não são significantes ao nível de 5%, tendo

apresentado estatísticas t bastante baixas. Assim, há evidências de que essa

variável não tenha efeito sobre a média dos retornos excedentes acumulados

no período [O; 1]. Em ambos os. casos, algumas observações foram

identificadas como influentes. No entanto, sua exclusão não alterou a

significância dos coeficientes.

Quadro 6.4.L - Resultados relativos à Hipótese 3 (RpreseB)período [0;1J

-0,0099 0,0065
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(0,224)

-0,0039 0,0013
(0,060)

R2
p-value

0,000
0,823

0,000
0,952

1C(95%) -0,0511
0,0641

-0,0422
0,0448

Homocedasticidade (p-value):
Normalidade (p-value):

DWvalor

0,449
.0,004

1,932

0,813
0,005
1,933

Observações da variável RpreseB para o período de observação [-1 ;+11

No Quadro 6.4.M, observa-se que tanto no modelo ajustado com a variável

original, quanto no modelo ajustado com seu logaritmo, não se obteve

significância do coeficiente de regressão ao nível de 5%. Mas, não podemos

descartar de todo a relação entre CAR[-1;1] e a variávelPresB porque o p_

value (= 0,065) desse teste é razoavelmente baixo.

Quadro 6.4.M - Resultados dos ajustes dos modelos de regressão relativos à Hipótese 3
(variável PresB), usando a variável resposta CAR{-1;1]

Rpreses In(RPreseS)
ao a/' a3.1"

-0,0658 0,0655
(1,861)

-0,0015 0,0448
(1,676)

R2
0,026 0,021

p-value 0,065 0,096

IC(95%) -0,0041 -0,0080
0,1351 0,0976

Homocedasticidade (p-value): 0,071 0,073
Normalidade (p-value): 0,500 0,500

156



CAPíTULO 6
ANÁLISE DE RESULTADOS

OWvalor 1,748 1,739

6.5 RESULTADOS REFERENTES AOS TESTES SOBRE A 4A HIPÓTESE

Nossa quarta hipótese contempla a análise de como as oportunidades de

crescimento são percebidas pelo mercado e como isso poderia influenciar os

retornos excedentes acumulados e, dessa forma, permitir a inferência sobre a

assimetria infmmacional, como estabelecido no capítulo 3 do presente trabalho .

Temos a seguir a reprodução dessa hipótese:
..~,

48 Hipótese

Empresas com alta relação entre valor de mercado versus valor contábil

(" Milrket Value I Book Value > 1), derivada do fato de deterem alto

percentual de ativos intangíveis ou por aparentarem ter projetos

promissores e valiosos no entendimento do mercado, não são

penalizadas com redução de preços de suas ações quando de novas

emissões.

6.5.1 Dados

o Quadro 6.5.A apresentado a seguir nos mostra a relação entre o valor de

mercado e o valor contábil das ações da empresa (MV/BV). Lembramos que

esta variável em si é uma proxy para avaliar se empresas têm bom potencial de

crescimento a par de projetos promissores de investimentos.
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Quadro 6.5.A - Histograma, distribuição de freqüências e estatísticas

descritivas da relação entre valor de mercado versus valor de livro (MV/BV)

Estatísticas descritivas de R MVIBV

Média 1,182
Mediana 0,865

Desvio padrão 2,002
Mínimo -15,360
Máximo 8,860

60

50 -

40 -

<Jl 30 -,~
<Jl
<Jl 20-"E
Ql

~ 10 -o

O -
h---t

·20 ·10 O 10
MV/BV

Distribuição de freqüências de R MVIBV

MV/BV N %
Menor que O 3 2,2%

0,0 1-- 0,5 34 25,4%
0.5 1--1,0 38 28,4%
1,0 1--2,0 34 25,4%
2,01-- 4,0 1813,4%

Maior que 4,0 7 5,2%
Total 134 100,0%

Obs.: Emissão com R MVlBv"mfnimo): Gfobo Cabo (16/11/99)

Como forma de melhor apresentarmos nossos resultados, optamos por

segmentar nossa amostra em três grupos distintos, a saber:

./ 1°. Grupo -+ empresas com relação R MV/BV entre ]- 00 ;0,5[;

./ 2°. Grupo -+ empresas com relação R MV/BV entre [0,5 ; 1,0[;

./ 3°. Grupo -+ empresas com relação R MV/BV entre [1,0; 00 [ •

Observamos que 27,6% das empresas da amostra se inserem no 1º grupo,

inclusive com a inclusão de uma observação evidentemente discrepante das

demais (outlier), ou seja, a referente à Globo Cabo em seu lançamento de

ações de 16/11/99. Adicionalmente, 53,8% das empresas se localizavam no 20.

grupo e 18,6% no 3°, grupo. A média observada de nossa amostra foi de 1,18,

com desvio padrão de 2,00.

O teste relativo a essa hipótese se deu por meio da equação:
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CAR (Tl,T2) = ao+ a, . R MV/BV+ Ci

Sendo:

CARi~Retorno anormal acumulado no período.

R MV/BV~ Como explicitado acima.

Ci~ Erroestatfstico.

Hipótese:

Alternativa: a4 "* O

6.5.2 Resultados dos testes

Observações da variável RMV/BVpara o período de observação [-5:+61

Observa-se no Quadro 6.5.8 que o coeficiente da variável RMV/BVapresentou

um valor próximo de zero e com alto valor de p-value (84=-0,5%, p=0,244),

evidenciando a baixa significância da variável. Além disso, o diagnóstico

realizado sobre o modelo indicou a presença de alguns pontos influentes,

embora a exclusão dos mesmos não tenha alterado os resultados em termos

dos valores dos níveis de significância dos parâmetros.

Quadro 6.5.8 - Resultados relativos à Hipótese 4), usando a variável resposta CAR[-5;+6]

R MVlBV In(R MVlBV)
80

-0,010 -0,005
(-1,171)

-0,017 -0,005
(-0,495)
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R2
p-value

0,010
0,244

0,002
0,622

1C(95%) -0,0144
0,0038

-0,0262
0,0158

Homocedasticidade (p-value):
Normalidade (p-value):
DW valor

0,281
0,017
2,382

0,065
0,031
2,236

Assim como no caso da demais variáveis, foram detectadas emissões com

valores discrepantes. No caso dessa variável, há que se destacar a emissão

feita em 16/11/99 pela empresa Globo Cabo, a qual revelava então a relação

MV/BV igual a -15,36. Outro procedimento que ~e repetiu foi o da consideração

do logaritmo neperiano da variável em modelo à parte. Como no caso de

análises sobre outras variáveis, o coeficiente revelou-se próximo a zero e

estatisticamente não-significativo, indicando inexistência de relacionamento

entre retornos excedentes acumulados e a variável RMV/BV• A conclusão a ser

retirada da análise conduzida nesta seção é que, diferentemente de Dierkens

(1992), não podemos inferir .que a relação MV/BV exerça influência sobre

níveis percebidos de assimetria informacional entre os agentes no mercado.

A seguir é apresentada no Quadro 6.5.C a série de observações, relativa à

variável RMV/BV, segmentada nas três categorias descritas acima. Ajustou-se

um modelo de regressão com variáveis dummies indicativas dos níveis médio e

alto de MV/BV, codificadas da seguinte forma:

• MV/BV-Médio = 1, para nível médio, e 0, caso contrário;

• MV/BV-Alto = 1, para nível alto, e 0, caso contrário.
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Quadro 6.5.C - Resultados relativos à Hipótese 4), usando a variável resposta CAR[-5;+6]

MV/BV-MÉDIO MV/BV-AL TO

-0,005 -0,014
(-0,585)

-0,018
(-0,802)

R2
p-value
F

0,005
0,716
0,335

IC(95%) -0,0626
0,0340

-0,0617
0,0261

Homocedasticidade (p-value): 0,214
Normalidade (p-válue): 0,017
DW valor 2,362

Os resultados do ajuste apresentados no quadro 6.5.C mostram que os

coeficientes das duas variáveis dummies não são significantes ao nível de 5%,

levando a concluir que não existe efeito dos níveis de MV/BV sobre o retorno

excedente acumulado. Essa conclusão está de acordo com a obtida

anteriormente, utilizando-se a variável RMV/BV sem estratificação.

Observações da variável RMV/BV para o período de observação [0;11

A seguir observamos os resultados correspondentes à variável RMV/BV por meio

do quadro 6.5.0. No caso da variável original RMV/BV, optamos por apresentar

os resultados obtidos com a exclusão da emissão Globo Cabo (16/11/99). Isso
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foi feito, porque tal emissão mostrou-se um ponto altamente influente no

modelo ajustado com todas as observações, causando grande distorção no

ajuste.

Os números obtidos indicam, tanto para o modelo cem a variável original como

para o modelo com seu logaritmo, que são significantes ao nível de 5%,

trazendo evidências de que a variável RMV/BV não exerce influência sobre a

média dos retornos excedentes acumulados no período [0;1].

Quadro 6.5.D - Resultados da Hipótese 4 no período [0;1]

ao
-0,004 -0,001

(-0,377)

-0,005 0,002
(0,444)

A2 0,001 0,002
p-value 0,707 0,658

IC(95%) -0,0063 -0,0069
0,0043 0,0109

Homocedasticidade (p-value): 0,857 0,107
Normalidade (p-value): 0,001 0,016

() Modelo ajustado sem a emissão Globo Cabo de 16/11/99
DW valor 1,956 1,971

Observações da variável RMV/BV para o período de observação [-1 ;+11

No Quadro 6.5.E são apresentados os ajustes dos modelos de regressão

envolvendo a variável MV/BV.
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No modelo ajustado com todas as observações, a emissão da empresa Globo. ..~

Cabo PN (16/11/99) mostrou-se um ponto altamente influente, o qual provocou

grandes distorções no ajuste obtido. Assim, optou-se por apresentar os
')

resultados do ajuste com a exclusão dessa observação. Observa-se que o

coeficiente relativo a MV/BV não foi significante ao nível de 5%, o mesmo tendo

sido obtido no ajuste com o logaritmo dessa variável. Assim, não há evidências

de relação entre a variável MV/BV e o retorno excedente acumulado no período

[-1;1].

Quadro 6.5.E - Resultados à48 Hipótese, usando a variável resposta CAR[-1;1]
(') .

RMvIBy In(RMv/BV)ao a4 a4.
-0,0060 -0,0018

(-0,525)

-0,008 0,0009
(0,152)

R2 0,002 0,000
p-value 0,600 0,879

IC(95%) -0,0085 -0,0102
0,0049 0,0120

Homocedasticidade (p-value): 0,896 0,187
Normalidade (p-value): 0,035 0,500

DW valor 1,798 1,742
I·) Modelo ajustado sem a emissão 71 (Globo Cabo PN, 16/11/99), com MV/BVigual a -15,36

6.6 RESULTADOS REFERENTES AOS TESTES SOBRE A 5~HIPÓTESE

Nossa 5ª hipótese foi elaborada dentro da perspectiva de que a volatilidade da

série de preços ou de retornos é uma proxy de assimetria e, assim, que a

mesma pode ser considerada fator explicativo da informação assimétrica. A
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intuição para a definição dessa variável é que quanto maior a volatilidade dos

preços e retornos dos papéis de uma empresa, menor será a capacidade dos

analistas de prever o futuro da mesma. Segue-se daí que uma maior

volatilidade implicaria na elevação de níveis percebidos de assimetria

informacional sobre a empresa na percepção do mercado. Vejamos a seguir a

reprodução da referida hipótese.

5a Hipótese

Há relação inversa entre a volatilidade de retornos e a variação de valor

de mercado das ações.

6.6.1 Dados

Nos quadros 6.6.A e 6.6.8 apresentados a seguir são mostradas as

distribuições relativas as observações sobre às variáveis "Volat 1" e "Volat 2"

como descritas abaixo.

Verificamos no quadro 6.6.A duas observações que se destacam das demais,

referentes à empresa Ferro Ligas, mas que representam 1,5% das freqüências

de nossa amostra.
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Quadro 6.6.A - Histograma, distribuição de freqüências e estatísticas descritivas da variância

da série de retornos diários nos 385 dias anteriores ao evento (VOLAT1)

Distribuição de freqüências de VOLAT1

VOLAT1 N %70 - r--

Menos que 0.0005 17 12.7%
so- 0.0005 1--0.0010 29 21.6%

0.0010 1--0.0015 35 26.1%~- 0.0015 1--0.0020 15 11.2%(J)

0.0020 1--0.0030 23 17.2%
Q)
10 40-

0.00301-- 0.0100 13 9.7%
(J)
(J)

Mais gue 0.0100 2 1.5%'E ~-
Q) f- Total 134 100.0%Q) 20-"O
~o 10 -

Estatísticas descritivas de VOLAT1
0-

Média 0.0023J J J J J
0.00 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 Mediana 0.0014

\,UAT1 Desvio padrão 0.0054
Mínimo 0.0003
Máximo 0.0494

Obs.: Emissões com VOLAT1 máximo:Ferro Ligas PN (17/03/00) e Ferro Ligas PN (19/10/00)

No quadro 6.6.8 temos uma distribuição de freqüência similar à observação

feita para a Volat 1,destacando-se da mesma forma a empresa. Ferro Ligas

que apresenta níveis de variância alto.

Quadro 6.6.8 - Histograma, distribuição de freqüências e estatísticas descritivas da variância

da série de excedentes de retorno diários nos 385 dias anteriores ao evento (VOLAT2)
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0.01 0.02 0.03 0.04 0.05

Estatísticas descritivas de VOLA T2

0,001923
0,001044
0,005325
0,000197
0,048338

Média
Mediana
Desvio padrão
Mínimo
Máximo

:~~ r-
70

cn 60
$ 50cn'ê 40-
<Il
<Il
"O

Distribuição de freqüências de"VOLAT2

VOLAT2 N %
Menor que 0,0005 28 20,9%
0,00051-- 0,0010 37 27,6%
0,00101-- 0,0015 36 26,9%
0,00151-- 0,0030 21 15,7%
0,0030 1--0,0100 10 7,5%
Maior que 0,0100 2 1,5%

Total 134 100,0%30 -

20 -?ft.
10- tLo-~~~~==~===;==~~~~I

0.00

VOLAT2

Obs.: Emissões com VOLAT2máxim: Ferro Ligas PN (17/03/00) e Ferro ligas PN (19/10/00)

Os dados a serem objeto de análise levam notações já estabelecidas no

capítulo 3 do presente estudo, que são:

o VOLAT 1: Variância da série dos retornos diários da ação nos 385

dias anteriores ao evento;

o VOLAT 2: Variância da série do excedente de retorno de mercado.

O teste de hipótese obedecerá à seguinte equação:

CAR (T1,T2) = ao + as . RVOl + Ei

Sendo:

CARi~ Retorno anormal acumulado no período.

R Vol -+ Como descrito acima para as variáveis que têm a notação Volat 1 e
·i

Volat 2.

Ci -+ Erro estatístico.

Hipótese:

Ho: a5 = O ou Ho: a', = O

Alternativa:
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6.6.2 Resultados dos testes

Observações da variável VOLA T1 e VOLA T 2 para o período de

observação [-5;+61

As variáveis VOLAT1 e VOLAT2 correspondem, respectivamente, às variâncias

das séries de retornos e excedentes de retorno diários das ações, calculadas

no período de 385 dias anteriores ao evento de interesse. Observou-se que

essas duas variáveis estão altamente correlacionadas, tendo apresentado um

coeficiente de correlação de 99,7%.
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o aspecto marcante do Quadro 6.6.C é que o coeficiente relativo à variável

VOLAT1 é negativo e estatisticamente significativo (as=-4,022 e p-

value=0,016), evidenciando haver relação inversa entre volatilidade de retornos

diários e excesso de retorno acumulado, ao menos para o período de

observação [-5,+6]. Adicionalmente, os resultados foram de mesma natureza

quando do uso do logaritmo dessa variável, sendo a5.1=-0,026 e p-value=0,020,

confirmando o resultado obtido com a variável original. Em suma, os ajustes

em ambos os modelos conduziram à corfirmação da hipótese.

Por fim, devido à alta correlação entre as variáveis VOLAT 1 e VOLAT 2, seria

de se esperar que os resultados para ambas fossem bastante similares, o que

de fato .ocorreu. Mais uma vez, observamos coeficientes negativos e

estatisticamente significativos, tanto com os modelos na forma original quanto

com seu logaritmo.

Observações da variável VOLA T1 e VOLA T 2 para o período de

observação [0;1]

A seguir observamos os resultados correspondentes a variável VOLAT 1 e

VOLAT 2 e seus respectivos logaritmos, por meio do quadro 6.6.0. No caso

das variáveis originais, optou-se por apresentar o ajuste sem a emissão de

19/10/00 da Ferro Ligas. Isso foi feito porque essa emissão mostrou-se
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altamente influente no modelo contendo todas as observações, causando

grande distorção nos resultados.

Os resultados mostram que, ao contrário do que ocorreu com os modelos

ajustados para o período [-5;6], os coeficientes das variáveis relativas à

volatilidade não se mostraram significantes ao nível de 5%. Logo, não há

evidências de que essas variáveis exerçam influência sobre a média dos

retornos excedentes acumulados no período [0;1].

Quadro 6.6.D - Resultados relativos à Hipótese 5,· para o período (O,11

VOLAT1 (") In(VOLAT1l VOLAT2r) In(VOLAT2lao as a5.1 as' as. 1
,

-0,005 0,803
(0,262)

-0,039 -0,005
(-1,038)

-0,0034 0,149
(0,045)

-0,0563 -0,008
(-1;520}R2 0,001 0,008 0,000 0,017

p-value 0,794 0,301 0,964 0,131

1C(95%) -5,272 -0,015 -6,3746 -0,017
6,879 0,005 6,6732 0,002

Homocedasticidade (p-value): 0,159 0,194 0,158 0,129
Normalidade (p-value): 0,006 0,009 0,010 0,014

DW valor 1,921 1,939 1,924 1,950rJ Modelos ajustados sem a emissão Ferro Ligas de 19/10/00.
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Observações da variável VOLA T1 e VOLA T 2 para o· período de

observação [-1;+1]

No Quadro 6.6.E são apresentados os ajustes dos modelos de regressão

envolvendo as variáveis VOLAT1 e VOLAT2; e seus logaritmos. Nota-se que

em nenhum dos casos obteve-se significância do coeficiente de regressão,

evidenciando que tais variáveis não têm relação com CAR[-1 ;1].

Quadro 6.6.E - Resultados à ft Hipótese, usando a variável resposta CAR[-1;1]

VOLAT1 In(VOLAT1l VOLAT2 In(VOLAT2lao a5 a5.1 a5' a5.1
,

-0,0068 -0,2044
(-0,230)

-0,0399 -0,0049
(-0,851)

-0,0067 -0,2952
(-0,326)

-0,0613 -0,0079
(-1,397)R2 0,000 0,005 0,001 0,015

p-value 0,819 0,396 0,745 0,165

IC(95%) -1,964 -0,016 -2,0868 -0,019
1,555 0,007 1,4964 0,003

Homocedasticidade (p-value): 0,209 0,150 0,214 0,055
Normalidade (p-value): 0,500 0,500 0,500 0,500

- DW valor 1,758 1,786 1,758 1,799

6.7 RESULTADOS REFERENTES AOS TESTES SOBRE A SA HIPÓTESE

Existe a percepção de que a presença de investidores institucionais no capital

social da empresa tende a aumentar o grau de fiscalização sobre a mesma e,

conseqüentemente, tende a crescer o seu grau de transparência face ao
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mercado. Segue-se que tal fato reduziria níveis percebidos de assimetria

informacional entre os agentes econômicos e, portanto, definimos nossa 6ª

hipótese, a qual é reproduzida a seguir:

6a Hipótese

A participação de investidores institucionais no capital social da empresa

reduz o impacto da nova emissão sobre o valor porque é menor a

percepção de posse assimétrica de informações pelo mercado.

6.7.1 Dados

Os dados apresentados no Gráfico 6.7.A nos informam que a maioria (63,4%)

das empresas presentes em nossa amostra apresentava algum tipo de

investidor institucional, como definido no capítulo 3, em seu capital social na

data da assembléia.

Gráfico 6.7.A - Variável participação de investidores institucionais no capital social da empresa

(Invlnst)

Nao (~ ; 36.6%)

Invlnst

Sim (N=85; 63.4%)
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A hipótese será testada a partir da seguinte equação:

CAR (T1,T2) = ao+ a6 . R INV INST + fi

Sendo:

CARj-+ Retorno anormal acumulado no período.

R INV INST -+ Presença de investidores institucionais no capital da empresa.

fi ~ Erro estatístico.

Hipótese:

Alternativa: a6 "I: O

6.7.2 Resultados dos testes

Observações da variável R INV INST para o período de observação [-5;+6]

o Quadro 6.7.8 revela que o coeficiente da variável dummy (= 1),

correspondente à presença de R INV INST, apresentou um valor positivo, porém

não-significativo (86=1,35% e p-value=0,476). Assim, não há evidências de que

a presença de investidores institucionais no capital da empresa tenha efeito

sobre o retorno excedente acumulado. Em outros termos, a presença dos

investidores institucionais no capital social das empresas não contribui para a

redução de níveis de percepção de posse assimétrica de informações, a ponto
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de elevar o nível de credibilidade da empresa acerca de suas perspectivas

futuras quando de eventos de subscrições de novas ações.

Quadro 6.7.B - Resultados relativos à Hipótese 6), usando a variável resposta CAR[-5;+6]

R INVINST

80
-0,0252 0,0-135

(0,715)

R
p-value

0,004
0,476

IC(95%) -0,0239
0,0509

Homocedasticidade (p-value):
Normalidade (p-value):
DWvalor

0,148
0,023
2,359

Observações da variável R INVINST para o período de observação [0:1]

o quadro 6.7.C a seguir apresenta os resultados correspondentes à variável R

INV INST· Observa-se que o coeficiente relativo à variável indicadora de

investidores institucionais não foi significante ao nível de 5%. Isso traz

evidências de que não há efeito dessa variável sobre a média dos retornos

excedentes acumulados no período [0,1].

Quadro 6.7. C - Resultados relativos à Hipótese 6, para o período [O,1J
R INVINST
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ao
0,0033 -0,0116

(-1,428)

R2
p-value

0,015
0,156

IC(95%) -0,0276
0,0044

Homocedasticidade (p-value):
Normalidade (p-value):

OWvalor

0,284
0,012
1,914

Observações da variável R INV INST para o período de observação [0;1]

No Quadro 6.7.C, observa-se que o coeficiente relativo à variável dummy

Invlnst não foi significante ao nível de 5%. Logo, não há evidências de que a

existência de investidores institucionais exerça influência sobre CAR[-1;1 J.

Quadro 6.7. C - Resultados à (f Hipótese, usando a variável resposta CAR[-1; 1J
R INVINST

aa
-0,0053 -0,0031

(-0,312)

R2

p-value
0,001
0,756

IC(95%) -0,0229
0,0167

Homocedasticidade (p-value): 0,545·
Normalidade (p-value): 0,098

OW valor 1,763

6.8 RESULTADOS REFERENTES AOS TESTES SOBRE A 7a HIPÓTESE

Outro aspecto interessante analisado neste estudo refere-se às empresas

emitentes de American Depositary Receipts - ADRs no mercado norte-
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americano. A intuição básica que assumimos é que a existência de 'ADRs por

parte de empresas brasileiras implica o aumento do grau de transparência

(dísclosure) das empresas frente ao mercado, reduzindo a percepção de

assimetria de informações entre os agentes do mercado. Tal fato deriva do alto

nível de dísclosure exigido na NYSE, o. que seria também aproveitado pelos

investidores no Brasil.

7a Hipótese

As empresas que detenham ADRs lançados no mercado norte-americano

apresentam um maior grau de transparência (disc!osure), e isso mitiga a

queda de valor quando da emissão de novas ações indicando que há

menor percepção de posse assimétrica de informações.

6.8.1 Dados

Inicialmente, os dados resumidos no Gráfico 6.8.A apontam para uma presença

reduzida de empresas que tenham lançado ADR's no mercado da NYSE, com

um percentual de apenas 3% do total das empresas constituintes da amostra.

Gráfico 6.8.A - Variável presença de ADR's lançados no mercado norte-americano
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Nao (N=130, 97.0%)

Sim (N=4, 3.0%)

ADR

o teste de hipótese será baseado na seguinte equação:

CAR (T1,T2) = ao + a7 • R ADR + êi

Sendo:

CARi~ Retorno anormal acumulado no período.

R ADR ~ Deter ADR's lançados no mercado norte-americano.

êi ~ Erro estatístico.

Hipótese:

Ho: a7 = O

Alternativa: a7 '# O

6.8.2 Resultados dos testes
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Observações da variável R AOR para o período de observação [-5;+61

Observa-se no Quadro 6.8.8, que a variável dummy (=1) relativa à presença de

ADR's apresentou um valor positivo e estatisticamente não-significativo, tendo

sido alcançados os resultados seguintes: a;=1,35% e p=0,262. Assim, as

evidências são muito fracas de que a presença de ADR's exerça influências

sobre retornos excedentes acumulados. Naturalmente, outra forma de

apresentar esse resultado é dizer que não afirmar que a presença no mercado

de ADRs conduz à redução do sentimento geral de posse assimétrica de

informações.

Quadro 6.8.8 - Resultados relativos à Hipótese 7), usando a variável resposta CAR{-5;+6]

R ADR

ao
-0,018 0,060

(1,127)

R2
p-value

0,010
0,262

IC(95%) -0,0454
0,1658

Homocedasticidade (p-value):
Normalidade (p-value):
DWvalor

0,480
0,019
2,394

Observações da variável R AOR para o períOdo de observação [0;11

o quadro 6.8.G a seguir apresenta os resultados correspondentes à variável R

ADR· Observamos que o coeficiente dessa variável foi positivo e significante ao

nível de 5% (a;=0,046, p=0,046). Isso traz evidências de que emissões que
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possuem ADR têm, em média, um maior retorno excedente acumulado no

período [0,1].

Quadro 6.8.C - Resultados relativos à Hipótese 7, para o período [O,1J

R ADR·

-0,005 0,046
(2,014)

R2
p-value

0,030
0,046

IC(95%) 0,0007
0,0905

Hómocedasticidade (p-value):
Normalidade (p-value):

OWvalor

0,529
0,021
1,944

Esse resultado chama a atenção, pois quando analisado o retorno médio

acumulado para o período [-5;+6] não foi obtido resultado estatisticamente

significante, mas na janela de observação reduzida o resultado foi significante,

mostrando indícios de que. a presença de ADRs provoca impacto sobre os

preços - o que era esperado, como já argumentamos no capítulo de revisão da

bibliografia sobre o tema.

Observações da variável R ADR para o período de obs.ervação [-1 :+11

No Quadro 6.8.D, observa-se que o coeficiente relativo à variável dummy ADR

foi positivo e significante ao nível de 5%. Assim, há evidências de que

empresas que possuem ADR tendem a ter maiores valores de CAR[-1 ;1] do
que aquelas que não possuem.
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Quadro 6.8.D - Resultados relativos à r Hipótese, usando a variável resposta CARf-1;1]

R ADR

a
-0,0090 0,0582

(2,094)

R2

p-value
0,032

IC(95%) 0,0030

0,1130

Homocedasticidade (p-value): 0,569
Normalidade (p-value): 0,500

OW valor 1,784

6.9 RESUL TACOS REFERENTES AOS TESTES SOBRE A aAHIPÓTESE

Outra hipótese abordada ao longo do terceiro capítulo deste estudo foi a

verificação da influência das alterações da estrutura de capital da empresa

sobre os retornos excedentes médios das ações quando dos eventos de

subscrições.

aa Hipótese

Mudanças na estrutura de capital da empresa decorrentes da emissão de

novas ações para aumento de capital não provocam retornos anormais

quando do lançamento dessas novas ações.

6.9.1 Dados
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A seguir apresentamos no quadro 6.9.A a distribuição de freqüência e as

estatísticas descritivas referentes à média do nível de endividamento geral das

empresas da amostra nos cinco anos anteriores ao evento relativo à AGE ou

ReA, definido anteriormente como data zero.

Quadro 6.9.A - Histograma, distribuição de freqüências e estatísticas descritivas do índice de

endividamento (End)

(média da relação entre exigível total e ativo total nos 20 trimestres que antecederam o evento)

Distribuir;.ão de fregpências de End
IndEnd N %
Menos de 10% 6 4,5%30 ~
10% /-- 30% 22 16,4%
30% /-- 40% 32 23,9%r-
40%/-- 50% 47 35,1%r/)

(J) 20 - t- 50% /-- 80% 15 11,2%10
r/)

80% /-- 100% 8 6,0%r/)
'E Mais que 100% 3 2,2%(J)

Em branco 1 0,7%(J)
"O 10 -

Total 134 100,0%*' c-

O ~~ Estatísticas descritivas de EndO -
Média 42,4%~ 50 100 1~0 Mediàna 40,6%

~:REnd1 Desvio padrão 0,208
Mínimo 2,0%
Máximo 133,5%-Obs.: Para a emtsseo CRTPNA (13/05198) não haVia os dados necessános para o cálculo de REnd1

Na seqüência, apresentamos o quadro 6.9.8 relativo à variância da série de 20

trimestres anteriores à assembléia que autorizou o la~çamento de novas

ações, - do nível de endividamento geral da empresa, já definido no capítulo 3

como a relação entre o exigível total da empresa e seu ativo total.

Quadro 6.9.8 - Histograma, distribuição de freqüências e estatísticas descritivas da variância

do endividamento no período de 20 trimestres anteriores ao evento (Raend)
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100 - r-

~
10
Ul
Ul
'E
Q) 50-
Q)
u
rf.

O-~====~==~====~==~~I I I

O 20000 40000 60000 80000
REnd2

Distribuição de freqüências de Roend

REnd2 N %
Menor que 10 24 17,9%
101-- 20 19 14,2%
201-- 40 29 21,6%
401-- 60 18 13,4%
601-- 100 16 11,9%
1001-- 200 14 10,4%
2001-- 300 6 4,5%
3001-- 1000 ::s 2,2%
1000 1--3000 3 2,2%
Maior que 3000 1 0,7%
Em branco 1 0,7%
Total 134 100,0%

Estatísticas descritivas de Ro end

Média
Mediana
Desvio padrão
Mínimo
Máximo

725,1
37,3

7.063,8
1,6

81.495,4
Obs.: Emissão com REnd2 máximo ("ou/fier): Rhodia Ster ON (10/11/99)

Obs.:Para a emissão CRT PNA (13/05198) não havia os dados necessários para o cálculo de REnd2

o quadro 6.9.C nos revela as estatísticas descritivas da relação entre o

endividamento geral da empresa (ET/AT) no primeiro trimestre posterior à

assembléia e a média do nível de endividamento geral da empresa nos 20

trimestres anteriores, variável apresentada no quadro 6.9.A. Destacamos que

duas observações (CRT - 13/05/98 1 Gerasul - 05/07/01) foram retiradas da

amostra para análise dessa variável por falta de dados necessários para seu

cálculo.

Quadro 6.9.C Histograma, distribuição de freqüências e estatísticas descritivas do quociente

entre ET/At no trimestre posterior ao evento, e a média de Ex/At nos 20 trimestres anteriores

ao evento
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Distribuição de freqüências de R end

REnd3 N %
Menor que
0,5 4 3,0%~ 0,51-- 0,8 17 12,7%30 -
0,8 1--1,0 40 29,9%
1,O I-~1,5 61 45,5%'Il r-
1,51-- 2,0 5 3,7%Q)

'o 20 - "- Mais que 2,0 5 3,7%'"'"·E Em branco 2 1,5%Q)

Total 134 100,0%Q)
1:l 10 -*- rhJ- .n. Estatísticas descritivas de R end

o -
Média 1,056o 1 2 3 Mediana 1,018

REnd3 Desvio
padrão 0,373
Mínimo 0,124
Máximo 2,630- -Obs.: Para as etrussoes CRT PNA (13/05198) e Gerasul PN (05107/01) nao haVia os dados necessános para o cálculo

de REnd3

As variáveis que consideramos como independentes são:

CJ Rcr end -+ Variância da série do índice de endividamento da empresa por

meio de verificações trimestrais num período de cinco anos da data do

evento. Mais especificamente, definimos como índice de endividamento

a relação entre o exigível total (passivo circulante + exigível a longo

prazo) da empresa e o seu ativo total.

CJ R end -+ Mostra a relação entre o índice de endividamento geral no

trimestre posterior e o nível de endividamento médio, trimestralmente

aferidos da empresa no período de cinco anos antes da data do evento.

o teste de hipótese se dá ao partir do modelo seguinte:

CAR (T1,T2) = ao+ as. R End + Ci

Sendo:

CARj-+ Retorno anormal acumulado no período.
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Rcrende R end -+ Como definido acima.

Ej ~ Erro estatístico.

Hipótese:

Ho: a8 = O

Alternativa: a8 *" O

6.9.2 Resultados dos testes

Observações da variáveis Rcrende R end para o período de' observação [.

o quadro 6.9.D nos revela que as variáveis testadas não são significantes ao

nível de 5%, tanto para o modelo ajustado com a variável original, quanto para

o modelo ajustado com o logaritmo. Assim, não há evidências de relação entre

o índice de endividamento proposto e o retorno excedente acumulado.

Quadro 6.9.D - Resultados relativos à Hipótese 8), usando a variável resposta CAR{-5;+6]

R,., and LN(R,., an!!l IR anel LN(R and 1
ao as' aS.1

,
as" aS.1"

-0,017 0,00000095
(0,734)

-0,025 0,00220
(0,366)

-0,044 0,0260
(1,050)

-0,016 0,0234
{0,956}

R2 0,004 0,001 0,008 0,007
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p-value 0,464 0,718 0,296 0,341

IC(95%) 0,0000 -0,0099 -0,0231 -0,0251
0,0000 0,0143 0,0751 0,0719

Homocedasticidade (p-
value): 0,274 0,182 0,958 0,803
Normalidade (p-valus): 0,022 0,058 0,007 0,016
OWvalor 2,279 2,324 2,320 2,319

Os resultados obtidos vão ao encontro do constatado por Furtado (1997) que

como Asquit e Mullins (1986) descartam a explicação relativa à queda de

preços baseada exclusivamente em estrutura de capital. O aqui encontrado

contraria outros estudos, como os de Masulis e Kowar (1986) e Masulis (1983),

que encontram relação entre a alteração do nível de endividamento e a

alteração de valor da empresa.

Observações da variáveis RO' end e R end para o período de· observação

Observamos no quadro 6.9.E a seguir os resultados correspondentes às

variáveis R O' end e R end- Verificamos que nenhuma das variáveis apresentou

coeficiente significativa:mente diferente de zero, ao nível de 5%. Logo, não há

-evidências de que tais variáveis tenham influência sobre os retornos

excedentes entre [0,1].

Quadro 6.9.E - Resultados relativos à Hipótese 8, para o período [0,1J

Ra end In(Ra en.J R end In(R an.J

a "6.1

-0,004 0,0000
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(-0,104)

-0,017 0,0035
(1,327)

0,003 -0,0066
(-0,621 )

-0,004 -0,Q1 00

(-0,955)
R2 0,000 0,013 0,003 0,007

p-value 0,917 0,187 0,536 0,341

IC(95%) 0,0000 -0,0018 -0,0278 -0,0308
0,0000 0,0088 0,0146 0,0108

Homocedasticidade (p-value): 0,321 0,223 0,092 0,482

Normalidade (p-value): 0,004 0,024 0,002 0,001
DWvalor 1,910 1,921 1,906 1,906

Observações da variáveis Rcrend e R end para o período de observação [-
1:+11

No Quadro 6.9.F, são exibidos os ajustes dos modelos envolvendo as variáveis

REnd2 (variância das medidas de endividamento trimestrais (Ex/At), no período

de 20 trimestres anteriores ao evento) e REnd3 (quociente entre endividamento

no primeiro trimestre após o evento e a média dos endividamentos no período

de 20 trimestres anteriores ao evento).

Observa-se que tanto para as variáveis originais quanto para seus logaritmos,

não foram obtidos coeficientes de regressão significantes ao nível de 5%. Logo,

não há evidências de que tais variáveis estejam relacionadas com CAR[-1 ;1].

Quadro6.9.F - Resultados relativos à ff Hipótese, usando a variável resposta CAR[-1;1]
REnd2 In(REnd2) REnd3 In(REnd3)

a'8 a' "
8 a "8,1

-0,0068 0,0000
(0,047)

185



CAPíTULO 6 ANÁLISE DE RESULTADOS

-0,0108 0,0011
(0,339)

0,0102 -0,0160
(-1,231)

-0,0069 -0,0173
(-i ,355)

R2 0,000 0,001 0,012 0,014
p-value 0,963 0,735 0,221 0,178

IC(95%) 0,0000 -0,0052 -0,0257 -0,0253
b,oOOO 0,0074 0,0257 0,0253

Hornocedasttcldade (p-value): 0,272 0,204 0,783 0,630
Normalidade (p-value): 0,090 0,063 0,020 0,026

DWvalor 1,741 1,734 1,753 1,760

6.10 ANÁLISE MULTIVARIADA DAS VARIÁVEIS EXPLICATIVAS

Tendo como base os testes realizados por Dierkens (1992), estimamos um

modelo similar, para o período [-5;+6], por ser a janela de observação mais

ampla do que as outras duas, em que foram consideradas uma variável

indicativa de assimetria informacional e mais duas variáveis que consideram o

Dessa forma, o modelo criado foi:

efeito do tamanho da emissão e a oporturiidade de crescimento da empresa.

Onde:

AI + Medida indicativa de assimetria informacional, tendo sido utilizada como

variáveis alternativamente duas proxies, a saber:
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Ln(Rtrade) -+ Número de ações negociadas nas últimas 52 semanas /

quantidade de ações em circulação.

Ln VOlAT 2 -+ Variância da série do excedente de retorno de mercado,

expressa na sua forma logarítmica.

Ln TAM (%) -+ Logaritmo neperiano do tamanho da emissão expresso em

porcentagem.

R MV/BV -+ Medida que relaciona o valor de mercado das ações da empresa

com seu valor contábil que como explicitado anteriormente busca captar a

oportunidade de crescimento possuída por determinada empresa.

As variáveis Ln(Rtrade) e LnVOLAT 2, como medida estimativa de assimetria

informacional, foram utilizadas por exibirem significância estatística nos

modelos ajustados com as variáveis individuais, descritos acima nos itens 6.4 e

6.6.

Os resultados obtidos dos testes com o modelo acima são exibidos nos

quadros 6.1O.Ae 6.10.8 a seguir:

Quadro 6.10.A - Resultados do ajuste do modelo de regressão relativo à combinação de
variáveis AI+RMvlBy+ln(RTarrJ,com AI=ln(VOLA T2)

In(VOLAT2) MV/BV In(TAM)
aQ al a2 aª

-0,197 -0,0278 -0,0062 -0,0017
(-2,242} (-1,363} (-0,421}

R2 0,069
F 3,150
p~value 0,027

IC(95%) -0,0523 -0,0151 -0,0098
-0,0033 0,0027 0,0064
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Homocedasticidade (p-value):
Normalidade (p-vaíue):

0,695
0,500

DWvalor , 2,505

Quadro 6.10. A1-Matriz de coeficientes de correlação de Pearson entre as variáveis
preditoras

In(VOLAT2) MV/BV In(TAM)
In(VOLAT2) 1,000 -0,058 0,494
MV/BV -0,058 1,000 -0,113
In(TAM) 0,494 -0,113 1,000

Observa-se no Quadro 6.1O.Aque o teste F traz evidências de que a regressão

é significante (F=3,15, p=0,027), isto é, rejeita-se a hipótese de que todos os

coeficientes são nulos. Os valores da estatística t para os coeficientes

individuais mostram que somente a variável Ln(VOLAT2) pode ser considerada

relevante ao nível de significância de 5%. Os demais coeficientes exibiram

valores próximos de zero, com estatísticas t baixas em valor absoluto.

O diagnóstico desse modelo não apresentou violação das suposições. Além

disso, não ocorreram pontos muito influentes. É importante notar que, nesse

modelo, a variável Ln(TAM), que havia se mostrado significante ao nível de 5%

com a exclusão de uma observação influente (e apresentou um p-value

moderado, mesmo sem a exclusão de tal observação), dessa vez apresentou,

com todas as observações, um valor absoluto baixo da estatística t (t=-0,421,

correspondendo a um p-value de 0,674). Assim, temos indícios de que, na

presença da variável Ln(VOLAT2), a essa variável - Ln(TAM) - não traz

contribuição significante ao modelo. O Quadro 6.1O.A1 traz a matriz de

correlações de Pearson das variáveis explicativas desse modelo. Percebe-se a

ocorrência de uma correlação positiva moderada (r=0,494) entre Ln(VOLAT2)

e Ln(TAM), indicando uma certa tendência de empresas com maiores
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volatilidades apresentarem tamanhos maiores de emissão. Tal fato pode

explicar a não-significância de Ln(TAM) nesse modelo.

Quadro6.10.B - Resultados do ajuste do modelode regressão relativo à combinação de
variáveis AI+RMVIBV+ln(RTam),com AI=ln(RTRADE)

In(RTRADEl MV/BV In(TAMl
ao a1 a2 a3

0,010 0,0067 -0,0047 -0,0054
(1,807} {-1,014} {-1,492}

R2 0,057
F 2,543
p-value 0,059

IC(95%) -0,0006 -0,0138 -0,0125
0,0140 0,0044 0,0017

Homocedastícidade (p-value): 0,753
Normalidade (p-value): 0,016
OW valor 2,493

Quadro 6.10.B1 -Mat' d fi' t d - d P t as variáveis preditorasnz e-coe tcten es e corre a çac e earson en re
In(RTRADE) MV/BV In(TAM)

In(RTRADE) 1,000 -0,159 -0,108
MV/BV -0,159 1,000 -0,113
In(TAM) -0,108 -0,113 1,000

Observando o Quadro 6.10.8, verificamos que a estatística F não permite

concluir pela significância do modelo de regressão ao nível de 5% (F=2,543,

p=0,059), ou seja, não há evidências para rejeitar a hipótese de que todos os

coeficientes (a-, a2 e a3) são nulos. A variável que apresentou maior estatística

t foi Ln(RTRADE) (t=1,807, correspondendo a um p-value igual a 0,073). A

variável In(TAM) também apresentou um p-value moderado (t=-1,492,

p=O,138), tal como no modelo contendo somente essa variável.

Conclui-se, portanto, que a variável Ln(RTRADE), significante no modelo

contendo somente essa variável, teve sua significância anulada com a inclusão
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de novas variáveis, no nível considerado de 5%. O Quadro 6.10.B1 traz a

matriz de coeficientes de correlação de Pearson entre as variáveis explicativas

desse modelo, a qual não exibe correlações altas.

Nota-se, entretanto, que embora tendo sido admitida a hipótese nula no nível

de 5%, percebe-se certas evidências de que a variável Ln(RTRADE), exerce

influência na questão dos retornos excedentes, pois essa variável é significante

no nível de 6%. Isto já era esperado pela observação da regressão

considerando-se somente essa variável.

A observação desse modelo considerando variáveis explicativas combinadas

permite ir ao encontro dos resultados obtidos por Dierkens (1992), de modo

frágil, quando considerada como proxy de informação assimétrica Ln(RTRADE)

e, de forma mais evidente, quando consideramos como proxie de assimetria

informacional a variável Ln(VOLAT2).

6.11 COMBINANDO VARIÁVEIS EXPLICATIVAS

Elaboramos um modelo de regressão múltipla envolvendo todas as variáveis

explicativas tratadas no estudo. Para algumas das variáveis explicativas,

tomou-se o logaritmo neperiano, para minimizar o problema já comentado de

emissões com valores muito discrepantes nessas variáveis. Com relação à

variável MV/BV, optou-se por manter seu valor não transformado, uma vez que

se fosse tomado o logaritmo, teríamos de excluir do estudo três observações

com MV/BV negativo. As variáveis descritas em detalhes no capítulo 3

incluídas no modelo foram:
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• In(RTam)-+ Logaritmo neperiano do tamanho da emissão expresso em

porcentagem;
I /

• In(Rtrade) -+ Logaritmo neperiano do número de ações negociadas nas

últimas 52 semanas / quantidade de ações em circulação;

• In(Ruo) -+ Logaritmo neperiano da liquidez da ação no ano anterior ao

evento;

• In(RPresB) -+ Logaritmo neperiano da presença da ação nos pregões

da BOVESPA, expresso em termos percentuais;

• In(RMV/BV)-+ Logaritmo neperiano da relação valor de mercado e valor

contábil da ação;

• In(VOLAT2) -+ Logaritmo neperiano da variância da sérte do excedente

de retorno de mercado de acordo com o definido na metodologia como

modelo de mercado ajustado;

• R INV.INST-+ Presença de investidores institucionais no capital da

empresa;

• R ADR-+ Existência de ADRs lançadas no mercado norte-americano;

• R a end -+ Volatilidáde da série do índice de endividamento (verificações

trimestrais) nos cinco anteriores da data do evento;

• R end -+ A relação entre o índice de endividamento geral no trimestre

posterior e o nível de endividamento médio trimestralmente aferido da

empresa no período de cinco anos antes da data do evento.

Assim, foram excluídas do ajuste do modelo três observações com tamanho de

emissão igual a zero, e duas observações que não possuíam os dados

necessários para o cálculo da variável R end-
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Os resultados do ajuste são exibidos no Quadro 6.11.A. Observa-se que a

estatística F apresentou um valor baixo (F=1,56, p=0,120), o que não levaria à

rejeição da hipótese de nulidade de todos os coeficientes ao nível de

signifiçância de 5%. No entanto, a variável VOLAT2 apresentou um coeficiente

significativamente distinto de zero ao nível de 5%, o que está de acordo com as

conclusões anteriores, que destacaram o efeito dessa variável. Possivelmente,

a estatística F não foi significante devido ao aumento do número de variáveis, o

que leva à diminuição do poder do teste.

Quadro 6.11.A - Resultados do ajuste do modelo de regressão múltipla com todas as variáveis
envolvidas no estudo

LN(TAM1/n(RTRADE1/n(RIig1/n(presencal MVIBV /n(VOLA T21/Nv:/NST ADR /n(RI1.8ndl/nfRendl
ao a, a2 a3 a4 as as a7 as a,o a"

-0,284 -0,002 0,006 0,006 -0,059 -0,003 -0,030 0,019 0,031 0,010 0,006
(-n,56) p ,40) (0,74) (-0,75) (-O,67) (~2,08l (O,87) (O,53) P,16) (0,23)

R2 0,128
F 1,560

p-value 0,120

1C(95%) -0,0113 -0,0024 0,0106 -0,2163 -0,0129 -0,0592 -0,0239 -0,0854 -0,0071 -0,0438
0,0063 0,0138 0,0234 0,0976 0,0064 -0,0015 0,0611 0,1478 0,0272 0,0554

Homoced.
(p) 0,380

Normalid.
(p) 0,500

OWvalor 2,452

Foram utilizados diversos métodos de seleção de variáveis para determinar

qual seria o melhor conjunto de variáveis para explicar a variabilidade do

retorno excedente acumulado no período [-5;6]. Optamos pelo modelo

selecionado pelo método "Stepwise", com alpha-to-enter e alpha-to-remove

iguais a 0,05. Esse método selecionou o modelo composto pelas variáveis
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In(VOLAT2) (t=-3,497, p=0,001) e In(Rcrend) (t=1,941, p=0,055), tendo

apresentado um coeficiente de determinação R2=8,3%. Observamos que o

coeficiente relativo a In(Rcrend)não seria significante, a rigor, ao nível de 5%.

Porém, seu p-value é muito próximo a esse vaiar.

Foi inesperada a inclusão da variável In(Rcrend),uma vez que o modelo

contendo somente a mesma não se mostrou significante, tendo apresentado

um p-value bastante alto (p=0,7176). Assim, há evidências de que a variável

In(Rcrend)é importante para prever CAR[-5;+6], não isoladamente, mas quando

considerada junto a In(VOLAT2).

É importante notar que a variável In(VOLAT2) apresentou coeficiente negativo,

enquanto In(Raend)apresentou coeficiente positivo. Isso significa que, dadas

duas empresas com o mesmo valor de VOLAT2, aquela com maior Rcrend(isto

é, volatilidade da série de Ex/At no período de 20 trimestres anteriores ao

evento) teráurna menor redução no valor da empresa.

Quadro 6.11.8 - Resultados do ajuste do modelo selecionado pelo método Stepwise

LN(VOLAT2i IníRooend}
ao a1 a2

-0,346 -0,041 0,013
í~3,350} P,941}

R2 0,083
F 5,686
p-value 0,004

1C(95%) -0,0650 -0,0003
-0,0168 0,0271

Homocedasticidade (p-value): 0,910
Normalidade (p-value): 0,500
OWvalor 2,409
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Percebemos pela análtse da seleção das variáveis obtidas que os fatores

considerados são aspectos explicativos da assimetria informacional. Parece-

nos claro, e uma inferência adequada, que as variáveis LN(VOLA T2) e

In(Rooend)em conjunto trazem evidências de provocar queda no valor de

mercado quando do lançamento de novas ações e por inferência que há.

evidências de informação assimétrica.
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CAPíTULO 7 - CONCLUSÕES

Nosso estudo buscou' indicadores que demonstrassem a existência de assimetria

informacional para verificarmos se o fenômeno da queda de valor das ações

quando da emissão primária para aumento de capital pode ser explicada por esse

fenômeno em vez da hipótese de pressão temporária de preços. Em nosso

objetivo de avaliar as características da posse assimétrica de informações e as

conseqüências desse fato sobre os preços das ações das empresas emitentes,

baseamo-nos na metodologia de estudos de evento e buscamos inicialmente

verificar a ocorrência em nosso mercado, no período de 1994 a 2001, de retorno

excedente negativo quando do lançamento primário de ações (Seasoned Equity

Offering - SEO) no âmbito da Bolsa de Valores do Estado de São Paulo.

No sentido de analisar o comportamento de retornos excedentes criamos tabelas

para observação desses retornos com um período de -43 a +43 dias de
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negociação, tendo corno data base (dia = O) o dia da assembléia (RCA ou AGE)

que decidiu-se pela emissão de ações, tendo como base dois modelos: modelo

de retornos ajustado ao mercado (MORAM) e o modelo de retornos ajustado ao

risco e ao mercado (MOMER).

Na observação dos resultados nos dois modelos verificamos que o dia seguinte à

assembléia (dia = +1) apresenta excesso de retorno negativo significativo.

Obtivemos no caso do MOMER retorno negativo médio de 0,84% e no caso do

MORAM a queda de preços foi de 1,02%. Chama a atenção que nos dois

modelos observamos também retorno anormal negativo a partir do dia-1 , embora

não tenhamos encontrado indícios estatísticos significativos que colocasse em

dúvida a existência de eficiência de mercado ao menos em sua forma semiforte.

Verificamos, também que houve um processo de ajustamento dos preços no

período pós-evento a partir do sexto dia após assembléia, resultado diferente no

encontrado por Furtado (1997) que obtive nos testes maior lentidão nesse

processo, isso nos leva a formular a hipótese de que houve, no período aqui

estudado, um processo de maior eficiência informacional em nosso mercado.

Realizamos testes para verificação de retornos anormais acumulados para os

dois modelos em três períodos de testes: [-5;+6], [0;1] e [-1;+1]. Verificamos em

todos os testes que houve retornos excedentes acumulados negativos, da mesma

forma que o obtido em estudos internacionais sobre o tema, como em DIERKENS

(1992), ASQUITH e MULLlNS (1986) e BAILEY e LlTZEMBERGER (1988), e o já

indicado em testes realizados no Brasil, como o de FURTADO (1997). No entanto,

na comparação direta com esses estudos, observamos que os retornos anormais
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obtidos no presente estudo revelaram-se - de amplitude inferior, enquanto os

estudos no exterior acusam uma queda do valor das ações em torno de 3% e

FURTADO (1997) acusa ao redor de 7%, nossos testes indicam queda de 1,66%

na janela de observação de [-5;+6], para a janela de [0;1] tivemos como resultado

0,20% negativos e no período [-1;+1] a queda 0,73%, considerando-se nesses

testes o retorno excedente acumulado para o método ajustado ao mercado e ao

risco (MOMER).

Quando da busca de variáveis explicativas da queda de valor observamos o efeito

do tamanho da nova emissão. Encontramos evidências estatísticas de que o

tamanho da nova emissão de ações exerce influência negativa sobre o ---

desempenho de preços no período de análise [-5;+6] e que isto vai ao encontro

dos trabalhos anteriores, como ASQUIT e MULLlNS (1986) e FURTADO (1997).

No entanto, essa mesma evidência não é constatada quando analisamos os

períodos de retornos acumulados que consideram as janelas de observação

[0;+1] e [-1;+1].

A influência da intensidade de negócios da ação sobre o valor no processo de

emissão em nosso mercado foi testada na suposição de que quanto maior a

negociabilidade dos títulos de uma empresa mais transparente ao mercado ele se

torna e, assim, deve apresentar menor grau de assimetria informacional.

Concluímos pela observação dessa variável a existência de relação entre a

intensidade de negócios e a redução da queda de valor acumulado nos período

de [-5;+6] e [-1;+1]. Mas, este fenômeno não é observado para o período [0;1].
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Como alternativas para a medida de intensidade de negoçiação observamos as.

variáveis presença em pregões e a liquidez desse título na BOVESPA, que

esperávamos ser correlacionadas entre si, mas não encontramos evidências que

demonstrassem influências dessas variáveis sobre a queda de valor, nos

períodos de observação [-5;+6] e [0;1]. Noentanto, a única exceção foi no período

[-1;+1] que mostra a variável liquidez significante estatisticamente e, assim,

trazendo evidências de que quanto mais liquidez apresentar as ações de uma

empresa, maior será a redução do deságio quando da emissão de novas ações.

No caso da presença em pregões percebemos, de forma não tão evidente

estatisticamente, que também há relação direta positivamente entre essa variável

e o retorno excedente.

Observamos se o fato da empresa possuir um índice valor de mercado-valor

contábil elevado era fator explicativo para a queda de preços. Os resultados dos

testes não evidenciaram esta hipótese para os três períodos de observação.

-»

A volatilidade da série de retornos anormais no período pré-evento, tanto para os

retornos diários das ações quanto para o excedente de retorno de mercado

conforme o MOMER, e observamos que, para o período de observação [-5;+6], a

volatilidade é um fator explicativo. Quanto maior a volatilidade para as duas séries

observadas tanto maior será a queda de valor acumulado no período de

observação. No entanto, quando buscamos verificar esse mesmo fenômeno nos

período [0;1] e [-1;+1] não encontramos evidências estatísticas que o comprove.
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Uma hipótese levantada foi que a presença de investidores institucionais na

composição acionária da empresa fosse um redutor dos efeitos danosos sobre o

valor, tendo em vista o maior grau de monitoramento quando de novas emissões

de ações, conforme o verificado por BROUS e KINI (1994). Embora, a maioria das

empresas de nossa amostra apontasse a presença de investidores institucionais

entre os seus acionistas, não encontramos evidências, nos três períodos de

observação, de que este fato produzisse uma menor queda nos preços de

lançamento das novas ações.

Na mesma direção da hipótese-anterior, buscamos observar o efeito sobre os

preços da existência de American Depositary Receipts - ADRs lançados pela

empresa na mesma época da assembléia, mas não encontramos evidências que

comprovasse tal hipótese em dois períodos de análise [-5;+6] e [0;1], mas existem

evidências aceitar tal hipótese para o período [-1;+1]. Devemos ressaltar que

esses resultados não são claros face ao fato de nossa amostra contar somente

com quatro empresas detentoras de ADRs no mercado norte-americano.

Sob a ótica de que a mudança da estrutura de capital da empresa possa trazer

alguma evidência sobre o comportamento dos preços quando do lançamento de

novas ações, buscamos testar a influência da alteração do endividamento geral

da empresa sobre o retorno excedente. Mas, não encontramos evidências

estatísticas para a sua comprovação.

Com base nos estudos de DIERKENS (1992) realizamos a análise multivariada

para a janela de observação [-5;+6], por ser mais ampla e conter os outros
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períodos de anállse; com as variáveis relativas ao tamanho da emissão, a relação

entre valor de mercado-valor contábil e uma proxy de assimetria informacional.

Consideramos como proxy de informação assimétrica duas medidas alternativas,

a primeira relativa a volatilidade da série de retornos excedentes de mercado e a

segunda observação foi considerando-se a intensidade de negociação da ação.

Obtivemos que as variáveis explicativas guardam relação com o retorno

excedente, mas de forma, mais substancial quando considerada a volatilidade da

série dos retornos excedentes do que quando consideramos a negociabilidade da

ação. Concluímos que o modelo é efetivo é traz evidências da existência de

assimetria informacional em nosso mercado.

Realizamos, também, um teste exploratório envolvendo em um modelo todas as

variáveis tratadas neste estudo, obtivemos como resultado uma estatística com

valores que permitem admitir esse modelo, embora seja evidente que esse

modelo perde grau de significância por envolver um número grande de variáveis,

no nosso caso foram incluídas no modelo amplo 10 variáveis explicativas. Por

outro lado, quando foram utilizados métodos de seleção de variáveis verificamos

que a volatilidade da série de retornos excedentes e a variabilidade das

observações do grau de endividamento passado das empresas explicam de

maneira mais efetiva a queda de preços quando do lançamento primário de

ações.

Estas constatações nos levam a observação de que a volatilidade apresenta-se

de maneira mais evidente como variável explicativa de retornos excedentes

negativos.
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Nosso trabalho não é isento de limitações tendo em vista que usamos base de

dados não foi construída de forma única pelo autor, mas para minimizar esta

situação realizamos testes de confrontação entre o informado pelo serviço

Economática, o da empresa LAFIS e o resultado de nossa pesquisa direta nos

registros de lançamentos de ações arquivados na Comissão de Valores

Mobiliários - CVM. As informações que não fossem confirmadas pelas três fontes

ao mesmo tempo, não forma inclusas na amostra testada.

Com base nos estudos aqui realizados verificamos possíveis extensões deste

trabalho, principalmente abordando:

./ A verificação mais profunda dos efeitos sobre os preços de ações durante

o pregão do dia seguinte ao anúncio, como os estudos desenvolvidos por

BARCLAYe LlTZENBERGER (1988) .

./ Testes dos efeitos do aumento da transparência de informações, como

tratado no "Novo Mercado", nos níveis de percepção de posse assimétrica

de informações .

./ Realização de estudos que aprofundem a observação sobre o efeito nos

preços das ações de empresas que convertem suas demonstrações

financeiras para outras moedas e devem orientar-se por princípios

contábeis internacionais.

- Nosso estudo conclui pela existência de assimetria informacional no mercado de

capitais brasileiro e oferece indicativos de quais fatores são mais determinantes
r

na percepção de posse assimétrica de informações, trazendo, assim, implicações

nas estratégias financeiras das corporações e dos investidores. "
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ApÊNDICE A

A seguir são apresentadas estatísticas descritivas das séries de retornos

excedentes médios calculados com base no MORAM e no MOMER, para cada

um dos períodos em estudo. São apresentados também testes de normalidade,
,
,

independência serial e aleatoriedade das observações para essesperíodos.

,
I ,
I '

Foram utilizados os testes de normalidade de Anderson-Darlinge Komolgorov-
; ,,

Smirnov. Para testar a independência serial das observações, utilizamos testes
I

I ;

t-Student para as autocorrelações, tomando lags entre 1 e ~: no caso do

período de estimação; e lags entre 1 e 3 nos demais penodos. A !aleatoriedade
, ,

das observações foi testada com uso do teste de corridas de sinal' (runs).
I

i

ESTATíSTICAS DESCRITIVAS DAS SÉRIES DE RETORNOS EXCEDENTES MÉDIOS (/[,1

POR PERíODO, OBTIDAS COM BASE NO MORAM

Período de estimação

Ambos os testes de normalidade utilizados levaram à aceitação da hipótese de

que o excedente de retorno médio tem distribuição normal no período de

estimação. Isso é confirmado pelo baixo coeficiente de assimetria apresentado

(-0,19), e também pelo coeficiente de curtose, o qual difere do coeficiente de

curtose da normal por apenas 0,344.

O gráfico de autocorrelações apresentou uma correlação negativa

significante no lag 1 (r=-O,16, t=-3,01), indicando uma certa tendência de
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valores altos deexçedentes de retorno médio serem sucedidos por valores

baixos. A correlação correspondente ao lag 4 também se mostrou negativa e

significante (r=-0,13, t=-2,39). A dependência dos valores, no entanto, não

parece forte, dado que os coeficientes encontrados são razoavelmente

próximos de zero. Além disso, o teste de runs não permitiu rejeitar a hipótese

de aleatoriedade dos excedentes de retorno médios, confirmando o fato de que

a dependência detectada não é forte.

Teste de Anderson-Darling de normalidade da distribuição empírica de AI calculado

com base no MORAM, no período de estimação [-385;-44]

Estatísticas descritivas para o retomo excedente médio diário no período [-385;-44]

I I I I I I I
-0.012 -ona -0.004 -0.000 0.004 ecos 0.012

I I I I I I I....----
95%ConfidenceInter\lll forMJ

I I I I I I I
-O.OcnI -oecos -0.0004 -O.cxm 0.0000 O.cxm 0.0004

I I I I I I I.

95%ConfidenceInter\lll forM3dian

/Ioderson-OartingNonnalityTesl
A-Squared: 0.477
P-Value: 0236

M:!an
StDev
Variance
Skewness
Kurtosis
N

-3.3E-04
4.05E-03
1.64E-05
-1.9E-01

0.343857
342

Mnimum -1.3E-02
1st OJartile -2.8E-03
lI.9:lian -2.0E-04
3rdOJartile 2.33E-03
M!Jcimum 1.31E-02

95%ConfidenceInleMI for MJ
-7.6E-04 l.03E-04

95%ConfidenceInleMI forSigma
3.77E-03 4.38E-03

95%ConfidenceInleMI for lI.9:lian
-7.9E-04 3.62E-04
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',' '~"

F - d r l - d' ttit: . - , . A I i I ,unçao e au ocorre eçso para a IS n utçeo emptnce de 'r~~\,lado com base no

MORAM, no perfodo de estimeçõo {-385;-44] W \ I

I I I I
1 2 3 4 5 e 7

UIg Oxr T L10

1 -o.is ·3.01 9.13
2 -oco ·0.06 9.13
3 -0.06 -0.67 9.94
4 -0.13 ·2.39 16.06
5 0.04 0.78 16.75
e -0.02 -0.39 16.92
7 0.06 0.00 17.64

Testes de aleatoriedade e normalidade

Correlograma para o retomo e>«:edentemédio rrensaI no período ~-~;-44J

c: 1.0 ~ ;o 0.8
+= 0.6
J!1 0.4~ M _o 0.0 _- I. _
(J {l.2o {l.4:i -o.e« {l.8

-1.0

Teste Estatística p-valueAleatoriedade (runs) -0.0003 0.5771Normalidade (Komolgorov-Smimov) 0+,' 0.026, 0-,' 0.032, O,' 0.032 > 0.15

Período de observação anteríor ao evento

A hipótese de normalidade não foi rejeitada pelos dois ·testes utilizados, o que é

confirmado pelos baixos valores dos coeficientes de assimetria e curtose. Além

disso, não houve autocorrelações significantes nos lags entre 1 e 3, e o teste

de aleatoriedade não permitiu rejeitar a hipótese de que os excedentes de

retorno médio se distribuem aleatoriamente em torno da média.

. ".•..
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Teste de Anderson-Darling de normalidade da distribuição empírica de ~ calculado

com base no MORAM, no período de observação [-43;-1J

Estatísticas descritivas do retomo excedente médio diário no período [-43;-1]

A1derson-Dar1ing NonnalityTest
A-Squared: 0.364
P-Value: 0.423

~an
StDev
Varian<:e
Skewness
Kurtosis
N

-9.1E-<>4
3.10E-03
9.64E-06
-4.5E-<l1
-5.0E-<l1

43

-8.0E-03
-3.0E-03
-4.4E-<>4
1.55E-<l3
4.39E-03

I I I I I I I-ocos -0.00> -<l.004 -ocoa -<l.CXXl o.em 0.004
I I I I I I I

Mnimum
lstOJartile
lVedian
3rdOJartile
M!>âmum95% Confidenoe Interval for MJ

95% Confidenoe Interval for MJ
-1.9E-Q3 4.69E-<l5

95% Confidenoe Interval for Sigma
2.56E-033.95E-<l3

95% Confidenoe Interval for lVedian
-1.9E-03 9.53E-<>4

1-<l.em
I

1-oon
I

I
O.CXXl

I

1
0.001

I

95% Confidenoe Interval for lVedian

Função de eútocotreteçêo para a distribuição empírica de AI calculado com base no
MORAM, no erfodo de observa ão -43;-1

Correlograma para o retorno excedente médio mensal no períodc [-43;-1J

.ª ó:~
lij ~::
Q) 0.2 -1-_1-..1_-_- __ -__ - _- __ -__ ---.-_- _- __ - __ - _- __ -__ -_,- --I

C
1~ ---------- J }

;;;J -0.6
-0.8
-LO

lag COrr T

1.05
-1.58
-1.13

LBO

0.16
·0.25
-0.19

1.19
4.08
5.n

Testes de aleatoriedade e normalidade

Teste Estatística p-value
Aleatoriedade (runs) -0.0009 0.2924

Normalidade (KomoIQorov-Smirnov) D+: 0.051 D-: 0.096 D: 0.096 > 0.15
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Período de observação posterior ao evento

Os testes de normalidade utilizados não permitiram rejeitar a hipótese de

normalidade do excedente de retorno médio diário no período [1;43], ao nível

de significância de 5%.

Além disso, não ocorreram autocorrelações significantes nos lags entre 1 e 3, e

o teste de aleatoriedade levou à aceitação de que os excedentes de retorno

médio se distribuem aleatoriamente em torno de sua média.

Teste de Anderson-Darling de normalidade da distribuição empírica de AI calculado

com base no MORAM, no período de observação [1;43J

Estatísticas descritivas do retorno excedente médio diário no período [1;43]

Pnderson·Oarling NonnalityTest
A-Squared: 0.489
P-Value: 0211

Mlan
StDev
Variance
Skewness
Kurtosis
N

-4.5E~
3.86E.Q3
1.49E.Q5
-2.6E.Q3
-4.8E.Q1

43

-1.0E.Q2
-3.0E.Q3
-1.5E.Q3

329E.Q3
7.10E.Q3

I I I I I
.Q.010 -orce -0.002 0.002 ocos

I I I I I
Mnimum
1st ClJartile
Mldian
3rdClJartile
Mudmum95% Confidence Intenal for M.J

95% Confidence IniaMI for M.J
·1.6E.Q3 7.43E~

95% Confidence InteMI for Sigma
3.18E.Q3 4.91E.Q3

95% Confidence Intenal for Mldian
-2.1 E.Q3 5.83E~

I
.Q.OO2

I

I
·0.001

I

I
0.000

I

I
0.001

I

95% Confidence Intenal for Mldian
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Função de autocorrelação para a distribuição empírica de ~ calculado com base no

MORAM, no período de observação [1;43J

Correlograrm para o retorno elCedente rrédio mensal no período [1;43]

c: 1.0
.Q 0.8

]i ~::
@ 02 I
'..0.0+---'-----------L------ __ -.----1d -0.2o -0.4:s -0.6« -0.8

-1.0

--------------------- .. _-------

------------- .. _---------------

I I I1 2 3

Lag O:lrr.. T 1OO
1 0.14 0.91 0.88
2 0.00 0.56 124
3 .(l.C6 .- . .(l.48 1.52

Testes de aleatoriedade e normalidade

Teste Estatística p-valueAleatoriedade (runs) -0.0004 0.9024
Normalidade (Komolgorov-Smirnov) 0+: 0.123 0-: 0.091 O: 0.123 0.097

Período de teste

Os testes de normalidade não se mostraram significantes ao nível de

significância de 5%. Além disso, não foram observadas correlações

significantes entre os excedentes de retorno médios e o teste de aleatoriedade

não permitiu rejeitar a hipótese nula. Esses resultados sugerem a existência de

independência entre as observações nesse período.

.,
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Teste de-p,nderson-Darling de normalidade da distribuição emplrica de AI caículado

com base no MORAM, no oetioao de teste [-5 ; 6J

Estatísticas descritivas do retorno excedente médio diário no período [-5;+6]

Anderson-Darling Normali1yTesl
A-Squared: 0.273
P-Value: 0.599

Maan
StOev
Variance
Skewness
Kurtosis
N

-2.1E-Q3
4.62E-Q3
2.13E-05
8.61E-Q2
-1.11582

12

-1.0E-Q2
-4.9E-Q3
-2.7E-03

2.56E-03
5.13E-03

I I I I I I I
-O.D1OO-0.0075 -0.0050 -0.0025 0.0000 0.0025 0.0050

I I I I I I I

Função de eutocotreteçéo para a distribuição empírica de AI calculado com base no
MORAM no eríodo de teste -5;6

Mnimum
1st Quartile
Median
3rd Quartile
MaJCimum

95% Confidence Interval for MJ
-5.0E-Q3 8.47E-04

95% Confidence Interval for Sigma
3.27E-03 7.84E-03

95% Confidence Interval for Median
-4.9E-03 2.52E-Q3

1
-0.004

I

1
-0.002

I-- 1
0.000

I

1
0.002

I

95% Confidence Interval for Median

Correlograma para o retorno excedente médio mensal no período [-5;+6]

--- .. _-----------------_ .. _-----

c: 1.0
o 0.8

~ g::
~ 0.2 '---..-------- .L; --.---1- 0.0-+ I8 .0.2
o -0.4

~ ~::
-1.0

lag Corr T LBO

1 -0.35 -1.21 1.87
2 0.16 0.51 2.31

·0.13 ·0.41 2.64

Testes de aleatoriedade e normalidade

Teste Estatística o-value
Aleatoriedade (runs) -0.0021 0.9171

Normalidade (Komolgorov-Smirnov) D+: 0.163 D-: 0.132 D: 0.163 > 0.15
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Período posterior

A hipótese de normalidade não foi rejeitada pelos testes utilizados. Além disso,

ocorreu uma correlação negativa significante no lag 5 (r=-0,16, t=-2,89). Isso

indica que valores altos do excedente de retorno médio tendem a ser seguidos,

após 5 dias, por valores baixos. No entanto, essa relação é fraca, uma vez que

o coeficiente de correlação é próximo de zero, e o teste de aleatoriedade não

permitiu rejeitar a hipótese nula. Isso nos leva a concluir que a dependência

entre as observações não é muito forte.

Teste de Anderson-Dar/ing de normalidade da distribuição empírica de AI calculado

com base no MORAM, no período posterior [44;385J

Estatísticas descritivas do excedente de retomo médio diário no período [44;385]

klderson-Dar1ing NormalityTest
A-Squared: 0229
P-Value: 0.807

M3an
StDev
Variance
Skewness
Kurtosis
N

-6.9E-04
3.65E-03
1.33E-05
-5.4E-02
-3.0E-01

342
I I I I I I I-0.00:1 -0.00; -0.003 0.<XXl 0.003 0.00; 0.00:1
I I I I I I I

95% Confidenoe Intellel for MJ

I I I-0.0012 -0.0007 -0.0002
I I I

95% Confidenoe Intenal for M3dian

Mnimum -9.7E-03
1st OJartile -3.2E-03
M3dian -5.4E-04
3rd OJartile 1.96E-03
M3Jdmum 1.03E-02

95% Confidenoe Intenal for MJ
-1.1E-03 -3.0E-04

95% Confidenoe Intellel for Sigma
3.39E-03 3.94E-03

95% Confidenoe Intellel for M3dian
-12E-03 -1.4E-04
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Função aesutoconeteçso para a distribuição empírica de AI calculado com base no

MORAM, no período posterior [44 ; 385J

Correlograma para o retorno elCedente médio mensal no período [44;385]

-~-

c:: 1.0
o 0.8

~ 0.6
_ 0.4
~ 0.2
~ 0.0

0
8-0.2

-0.4:s -0.6« -0.8
-1.0

I 1 I I -,
2 3 4 5 6 7

L.ag Qn T 1.00

0.00 1.45 2.13
2 -0.01 -0.25 2.19
3 -0.07 -1.28 3.86
4 -0.01 -0.20 3.91
5 -0.16 -2.89 12.60
6 -0.03 -0.54 12.93
7 -0.11 -1.93 17.05

Testes de aleatoriedade e normalidade

Teste Estatística p-value
Aleatoriedade (runs) -0.0007 0.3985
Normalidade (Komolgorov-Smirnov) D+: 0.017 D-: 0.029 D: 0.029 0.15
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Estatísticas descritivas-das séries de retornos excedentes médios (AI)' por

período, obtidas com base no MOMER

Período de estimação

A hipótese de normalidade do retorno excedente médio no período de estimação

foi aceita por ambos os testes. Isso é confirmado pelos baixos coeficientes de

assimetria e curtose.

Ocorreu uma correlação negativa significante no lag 1 (r=-O,12, t=-2,14), indicando

uma certa tendência a retornos excedentes médios altos serem seguidos por

valores baixos. No entanto, esse valor é próximo de zero, e o teste de

aleatoriedade não permitiu rejeitar a hipótese nula, o que leva a concluir que a

dependência existente entre as observações não é muito intensa.

Teste de Anderson-Darling de normalidade da distribuição empírica de AI calculado com base no

MOMER no eríodo de estima ão -385;-44

Estatísticas descritivas do excedente de retorno médio diário no período [-385;-44]

Mderson-Darling NormalityTesl
A-Squared: 0.617
P-Value: 0.108

/v'ean
SIDev
Variance
Skewness
Kurtosis
N

-1.2E-QS
3.85E-03
1.48E-Q5
-1.6E-Ql

0264829
342

J
-0.011

J

J J J J J
-0.007 -0.003 0.001 0.005 0.009

J J J J J----- J
0.013

J
Mnimum -1.2E-Q2
1st Cluartile -2.3E-Q3
/v'edian 1.50E-04
3rd Cluartile 2.72E-03
/vbJcimum 1.26E-Q2

95% Confidence Inlerval for MJ
-4.1E-Q4 4.09E-Q4

95% Confidence lnlerval for Sigma
. 3.58E-03 4.17E-Q3

95% Confidence Inlerval for /v'edian
-5.0E-Q4 6.00E-ü4

95% Confidence Inlervalfor MJ

I
-0.0005

J

I
0.0000

J

I
0.0005

J

95% Confidence Inlervalfor /v'edian
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Função de autocorrelação para a distribuição empírica de AI calculado com base no MOMER, no

Correlograma para o retorno e>a:::edenterrédio rrensa! no período [-385;-44]

c: 1.0
.Q o.a
~ ~::
~ 0.2o 0.0

«
~~:~

:;J -o.e
-ae
'1.0

--------- .. _---------------------'-- -

I I I I I I I
1 2 3 4 5 6 7

Lag em T l.OCI

-0.12 ·2.14 4.61
2 0.01 0.00 4.62
3 -0.02 -0.44 4.82
4 -0.10 -1.77 8.10
5 0.04 0.79 8.77
6 0.04 0.75 9.38
7 0.06 1.01 10.49

Testes de aleatoriedade e normalidade

Teste Estatística p-value
Aleatoriedade jruns) -0.0000 0.4423
Normalidade lKomolgorov-Smirnov) D+: 0.030 D-: 0.031 D: 0.031 > 0.15
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Período de observação anterior ao evento

A hipótese de normalidade das observações foi aceita por ambos os testes utilizados.

Além disso, não ocorreram correlações significantes entre os lags 1 e 3, e o teste de

runs não permitiu rejeitar a aleatoriedade das observações. Desta forma, há evidências

de que as observações nesse período são independentes.

Teste de Anderson-Darling de normalidade da distribuição empírica de AI calculado com base no

Estatísticas descritivas do excedente de retomo médio diário no período [-43;-1]

klderson-Darling NormalityTest
A-Squared: 0.204
P-Value: 0.867

~an
StDev
Varianc:e
Skewness
Kurtosis
N

-7.8E-ü4
2.93E-03
8.59E-Q6
-3.3E-01
-4.1E-01

43

-7.9E-03
-2.9E-03
-6.0E-ü4
120E-03
4.80E-03

, , , , , , ,
-0.000 -0.006 -0.004 -0.002 -O.OOJ 0.002 0.004

" "" Mnimum
1stOJartile
~ian
3rdOJartile
MilGmum95% Confidence Intenal for M.J

95% Confidence Intenel for M.J
-1.7E-03 1.18E-ü4

95% Confidence Intene' for Sigma
2.42E-03 3.72E-03

95% Confidence Interva!for ~ian
-1.8E-03 5.95E-ü4

I
-0.0016, I-oma, I

O.OOOJ, Ioms,
95% Confidence Interva!for ~ian
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Função de autocorrelação para a distribuição empírica de AI calculado com base no MOMER, no período

de observa ão -43;-1
Correlograma para o retorno elCedente médio mensal no período [-43;-1]

c:: 1.0o 0.6
~ 0.6
_ 0.4 •~ 0.2 1---------"'-'---------------- _
~ : --------------~---------- Jo ~.4:s ~.6« ~.6

-1.0

I I
2 3

Lag Olrr T Lro
0,18 1.16 1.44

2 -0.21 -1.31 3.45
3 -0.31 -1.88 8.Q1

Testes de aleatoriedade e normalidade
Teste Estatística p-valueAleatoriedade (runs) -0.0008 0.6458

Normalidade JKomolgorov.Smirnov) D+: 0.049 D-: 0.062 D: 0.062 > 0.15

Período de observação posterior ao evento

A normalidade das observações foi rejeitada ao nível de significância de 5% por ambos

os testes, apesar de os coeficientes de assimetria e curtose assumirem valores

próximos aos da distribuição normal. A rejeição da normalidade possivelmente foi

motivada pela existência de alguns valores negativos afastados do conjunto de dados.

Além disso, não ocorreram autocorrelações significantes nos lags entre 1 e 3,e o teste

de runs não levou à rejeição da aleatoriedade, evidenciando que as observações desse

período são independentes.
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Teste de Anderson-Darling de normalidade da distribuição empírica de Ar calculado com base no

MOMER, no período de observação [1;43J

Estatísticas descritivas do excedente de retorno médio diário no período [1 ;43]]

Anderson-Darling NormalityTesl
A-Squared: 0.830
P-Value: 0.030

Mean
StDev
Variance
Skewness
Kurtosis
N

-9.0E-04
3.12E-03
9.70E-06
-3.2E-02
-2.6E-Ol

43
, , , , , ,

-0.008 -0.006 -0.004 -0.002 -0.000 0.002, , , , , ,
,

0.004,
M~~um ~AE~3
1st Quartile -2.9E-03
Median -1.9E-03
3rd Quartile 1.80E-03
Maximum 5AOE-03

95% Confidence Inlerval for Mu
-1.9E-03 5.87E-05

95% Confidence Interval for Sigma
2.57E-03 3.96E-03

95% Confidence lntervat for Median
-2.1 E-03 -9.BE-06

95% Confidence Inlerval for Mu--I
-0.002, I

-0.001, I
0.000,

95% Confidence Interval for Median

Função de autocorrelação para a distribuição empírica de Ar calculado com base no MOMER, no período

de observa ão 1;43
Correlograma para o retorno excedente médio mensal no periodo [1 ;43]

c: 1.0
.Q 0.8E ~ _
ê ~.~+--L----------...L. -i§ -0.2

3 ~.:
.•.•• -0.8

-1.0

---- w •• _

Lag Corr T

0.92
0.64
0.17

LBa

0.90
1.37
1.41

0.14
0.10
0.03

Testes de aleatoriedade e normalidade
Teste Estatística o-veiue

Aleatoriedade (runs) -0.0009 0.5404
Normalidade (KomoIQorov-Smirnov) D+: 0.148 D-: 0.087 D: 0.148 0.027
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Período de teste

A hipótese de normalidade das observações foi aceita por ambos os testes. Além disso,

não ocorfc.am correlações significantes entre os lags 1 e 3, e o teste de runs não

permitiu rejeitar a aleatoriedade das observações, trazendo indícios de que as

observações desse período são independentes.

Teste de Anderson-Darling de normalidade da distribuição empírica de AI calculado com base no

MOMER no eríodo de teste -5;6

Estatísticas descritivas do excedente de retomo médio no período [-5;+6]

Pnderson-Dar1ing NormalityTest
A-Squared: 0264
P-Value: 0.629

Maan
StOev
Variance
Skewness
Kurtosis
N

-1.4E-Q3
4.10E-Q3
1.68E-Q5

0.267918
-8.3E-Q1

12

-8.4E-03
-3.9E-Q3
-2.1E-Q3
1.92E-Q3
6.50E-Q3

I
-ocos

I

I
-0.004

I

I
-O.<XX>

I

I
0.004

I
Mnimum
lstOJartile
Madian
3rd OJartile
M:!lGmum95% Confidence Intenel for MJ

95% Confidence Intenel for MJ
-4.0E-03 120E-03

95% Confidence Intenel for Sigma
2.91 E-Q3 6.96E-Q3

95% Confidence Intenel for Madian
-3.9E-03 1.92E-03

I I I I I I I
-0.004 -0.003 -oooa -0.001 O.<XX> 0.001 oooa

I I I I I I I

95% Confidence Intenel for Madian
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Função de autocorrélação para a distribuição empírica ae.A, calculado com base no MOMER, no período

de teste -5;6

Correlograma para o retorno e>«:edente médio mensal no período [-5;+6]

c: 1.0
o 0.8

~ 0.6

~ g~ r=> ._----------------------o 0.0 +-...L...--------L-- ---l
(J -0.2o -0.4
S -0.6« -0.8

-1.0

--_ .. _------------ .. _-------- .. _-

I I I
1 2 3

UIg 0Jrr T LOO

1 0.14 0.92 0.90
2 0.10 0.64 1.37
3 0.03 0.17 1.41

Testes de aleatoriedade e normalidade

Teste Estatística o-velueAleatoriedade 7runs) -0.0014 0.2505
Normalidade (KomoIQorov-Smirnov) D+: 0.195 D-: 0.087 D: 0.195 > 0.15

Período de posterior

A hipótese de normalidade das observações foi aceita por ambos os testes. Além disso,

não houve correlações significantes entre os lags 1 e 3, e o teste de runs não permitiu

rejeitar a aleatoriedade, o que traz evidências de que as observações desse período

são independentes.
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Estatísticas descritivas do excedente de retomo médio diário no período [44;385]

Anderson-Darling Normality Test
A-Squared: 0.373
P-Value: 0.417

95% Confidence Interval for Mu
-l.4E-03 -7.1E-04

95% Conüdence Interval for Sigma
3.1OE-03 3.60E-D3

95% Confidence Interval for Median
-1.4E-03 -4.4E-04

Mean
StDev
Variance
Skewness
Kurtosis
N

-1.1E-03
3.33E-03
1.11E-05
-1.7E-Ol
2.15E-02

342

-1.1E-02
-3.2E-03
-8.5E-04
1.10E-03
7.60E-D3

J J J J J J J
-0.010 -0.007 -0.004 -0.001 0.002 0.005 0.008

J J J J J J J
Minirrum
1st Quartile
Median
3rd Quartile
Maxirrum

• R _

95% Confidence Interval for Mu

J
-0.0015

J

J
--0.0010

J

J

-0.0005
J

95% Confidence Interval for Median

Correlograma para o retorno excedente médio mensal no periodo [44;385]

c: 1.0
o o.a
~ ~::~ u _

§
0.0
-0.2
-0.4

~ ~::
·1.0

I
2 3

Lag Corr T LBQ

1 0.03 0.60 0.36
2 ·0.02 -0.35 0.49

-0.05 -0.95 1.42

Testes de aleatoriedade e normalidade

Teste Estatística o-velue
Aleatoriedade (runs) -0.0011 0.2454
Normalidade (Komolgorov-Smirnov) 0+: 0.019 0-: 0.028 O: 0.028 > 0.15
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ApÊNDICES

DIAGNÓSTICO DOS MODELOS AJUSTADOS PARA ESTIMAÇÃO DE RETORNOS ESPERADOS

NO MODELO MOMER

A seguir, são apresentados os resultados do diagnóstico dos modelos de

regressão ajustados por mínimos quadrados ordinários para estimação dos

retornos esperados do modelo MOMER. Foram verificadas as suposições de

independência, homocedasticidade e normalidade dos resíduos.

Na Tabela 81, são apresentadas as estimativas dos parâmetros do modelo de

mercado (MOMER) e respectivas estatísticas t-Student para o teste de igualdade

a zero. São apresentados também os coeficientes de determinação de cada ajuste

e os números de observações envolvidas na estimação.

Foram observados 9 casos em que o coeficiente ~ não foi significativamente

diferente de zero ao nível de significância de 5% (6,7% das emissões). Nota-se

que somente uma emissão apresentou coeficiente negativo, mas não significante.

Em grande parte dos casos observaram-se estatísticas t altas, sendo que em 54

casos (40,3% das emissões) foram obtidos valores superiores a 10,
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-Tabela 81- Estimativas dos pa"râmefros do modelo MOMER, estatísticas t e coeficiente de

determinação

Empresa
Data do
evento a. ta. t@

Acesita
2 Acesita
3 Acesita
4 Acesita
5 Acesita
6 Aços Villares
7 Adubos Trevo Dados
8 Aracruz
9 Belgo Mineira

. 10 Belgo Mineira
11 Bombril
12 Brasil Telecom
13 Brasil Telecom
14 Brasil Telecom
15 Brasil Telecom
16 Brasil Telecom
17 Brasil Telecom
18 Brasil Telecom
19 Brasil Telecom Par
20 Bunge Fertilizantes
21 Caemi
22 Celesc
23 Celesc
24 Celpe
25 Cemig
26 Cemig
27 Cemig
28 Cemig
29 Cemig
30 Cemig
31 Cemig
32 CERJ
33 CERJ
34 CESP
35 sep
36 sep
37 Chapecó
38 . Cia. Hering
39 Cia. Paraibuna
40 Coelce
41 Coelce
42 Comgas
43 Copel
44 Coteminas
45 CRT

PN 11/5/99
PN 5/26/95
ON 7/5/96
ON 7/10/98
PN 7/10/98
PN 1/30/96
PN 5/16/01
PNB 3/15/95
PN 4/6/98
PN 11/10/98
PN 6/19/97
PN 4/4/01
PN 6/8/98
PN 11/20/97
PN 5/23/97
PN 5/17/96
PN 10/16/95
PN 5/19/95
ON 3/23/01
PN 11/24/00
PN 4/11/97
PNB 6/17/96
PNB 9/24/96
PNA 12/26/97
ON 11/8/96
PN 11/8/96
ON 12/11/95
PN 12/11/95
ON 10/6/95
PN 10/6/95
PN 6/30/94
PN 3/29/96
PN 4/25/95
ON 7/5/96
PN 7/5/96
PN 9/22/94
PN 11/30/95
PN 7/2/97
PN"· 3/1/96
PNA 1/27/98
PNA 4/24/97
PN 4/26/01
PNA 6/27/97
PN 11/19/99
PNA 5/13/98

-0,003
0,003
-0,002
-0,002
-0,002
0,002
0,002
0,007
-0,001
-0,001
0,000
0,001
0,000
0,000
0,001
0,000
0,001
0,002
0,000
0,000
-0,001
-0,001
0,001
0,002
0,001
0,000
0,001
0,000
0,001
0,000
0,001
0,004
0,002
-0,001
-0,001
0,001
0,000
0,001
0,002
0,003
0,004
0,003
0,003
-0,001
0,000

-1,42

1,77
-1,59
-0,84
-1,10
0,81
0,34
4,51
-0,37
-0,50
0,00
0,84
-0,12
0,15
1,39
0,20
0,73
0,76
-0,35
-0,13
-0,80
-0,48

0,73
0,76
1,03

-0,10
0,52
-0,32
0,36
-0,37
0,51
1,20
0,59
-0,71
-0,69
0,39
-0,03
0,71
0,64
1,58
2,02
1,93
1,76
-0,76
0,24

0,654
0,602
0,499
0,603
0,683
0,375
0,156
0,340
0,317
0,373
0,154
0,926
0,773
0,671
0,489

0,608
0,702
0,697
1,228
0,685
0,329
0,478
0,357
0,067
0,622
0,935
0,786
0,972
0,784
1,045
1,111
0,553
0,851
0,809
0,905
0,988
0,905
0,205·
0,503
0,787
0,239
0,671
0,239
0,334
0,938

11,38
13,87
10,09
7,96
9,85
6,53
0,62
8,22
5,47

7,16
2,26
1,14

12,78
10,04
6,84
12,56
14,53
14,76
18,09
4,80
3,32
10,32
5,12
0,64
11,42
22,42

13,44
31,72
12,92
31,56
21,21
5,81
9,14
12,47
17,44

15,45
14,94
1,98
6,90
9,41

1,74
7,54
2,35
6,83
15,77

28%
37%
23%
16%
22%
11%
0%
17%
8%
13%
1%

40%
32%
23%
12%
32%
38%
39%
49%
6%
3%

24%
7%
0%

28%
60%
35%
75%
33%
75%
57%
9%

20%
31%
47%
41%
40%
1%

12%
21%
1%

14%
2%
12%
42%
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342
342
342
342
342
342
342
341
342
342
342
342
342
342
342
342
342
342
342
342
342
342
342
342
342
342
340
342
342
342
342
342
342
342
342
342
342;
342
342
342
342
342-
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46 Dixie Toga "
47 Duratex
48 Electrolux
49 Eletrobras
50 Eletrobras
51 Eluma
52 Embraer
53 Embraer
54 Embraer
55 Embraer
56 Embraer
57 Embraer
58 Embraer

-59 Ernesul
60 Ericsson
61 F Cataguazes
62 F Cataguazes
63 F Cataguazes
64 Ferro Ligas
65 Ferro Ligas
66 Gerasul
67 Gerasul
68 Gerasul
69 Gerasul
70 Gerdau Met.
71 Globo Cabo
72 Globo Cabo
73 Inepar Fem Eqp e Mont.
74 Inepar Ind e Const
75 lochpe-Maxion
76 ITAUTEC
77 Klabin
78 Kuala
79 Light
80 Lojas Americanas
81 Lojas Americanas
82 Lojas Americanas
83 Lojas Americanas
84 Lojas Americanas
85 Lojas Americanas
86 Lojas Americanas
87 Lojas Americanas
88 Lojas Americanas
89 Lojas Americanas
90 Lojas Americanas
91 Lojas Americanas
92 Lojas Americanas
93 Lojas Americanas
94 Lojas Americanas
95 Lojas Americanas

PN
PN
PN
ON
PN
PN
PN
PN
PN
PN
PN
PN
PN
PN
PN
PN
PN
PN
PN
PN
PN
PN
PN
ON
PN
PN
PN
PN
PN
PN
ON
PN
PN
ON
PN
PN
ON
PN
ON
PN
ON
PN
ON
PN
PN
PN
PN
PN
PN
PN

4/28/98
9/5/00

7/26/94
9/13/94
9/13/94
11/29/95
7/20/00
25/7/9/7
5/8/96

9/12/97
6/12/98
7/6/00

6/30/00
7/27/97
4/30/96
12/3/97
9/3/97

3/19/96
10/19/00
3/17/00
7/5/01

11/14/00
8/16/00
8/16/00
10/23/96
11/16/99
4/17/97
8/19/98
12/6/96
6/26/97
9/14/95
12/13/00
1/24/97
4/28/99
6/30/98
5/29/98
6/30/97
6/30/97
5/31/97
5/31/97
4/30/97
4/30/97 ~
1/31/97
1/31/97
5/31/96
2/29/96
1/31/96

12/29/95
11/30/95
10/31/95

-0,002 .
0,001
0,007
-0,003
-0,005
0,004
0,005
0,000
-0,006
0,002
0,002
0,005
0,005
0,000
0,000
0,003
0,003
0,000
-0,004
-0,004
0,002
0,001
0,001
0,001
-0,001
0,001
-0,003
0,001
-0,002
-0,001
0,003
0,002
-0,005
-0,003
-0,002
-0,003
-0,002
-0,002
-0,002
-0,002
-0,002
-0,002
-0,002
-0,002
-0,001
0,000
0,000
0,000
0,000
0,001

-0,87
1,06
2,80
-1,40
-3,36
1,44
2,35
0,02
-1,56
0,63
0,82
2,29
2,26
0,03
0,31
1,81
1,90
-0,27
-0,37
-0,29
1,23
1,35
0,49
0,73
-0,84
0,42
-1,17
0,49
-1,12
-0,39
1,21
1,27
-1,61
-1,61
-0,90
-1,39
-2,02
-1,70
-1,89
-1,75
-1,90
-1,70
-2,21
-2,17
-0,58
0,36
-0,35
-0,29
0,05
0,81

0,414
0,349
0,718
1,210
1,323
0,206
0,493
0,379
0,479
0,222
0,188
0,372
0,418
0,380
0,518
0,486
0,414
0,603
1,672
1,114
0,447
0,615
0,599
0,616
0,220
0,025
-0,062
0,893
0,671
0,079
0,544
0,407
0,110
0,729
0,328
0,321
0,240
0,347
0,220
0,333
0,186
0,373
0,171
0,372
0,425
0,421
0,444
0,429
0,428
0,467

5,30
5,75
10,92
25,14
33,04
2,42
4,95
2,26
3,89
1,16
2,24
4,80
5,53
2,26
11,10
6,56
4,22
12,39
2,84
2,80
6,81
10,74
10,63
8,11
2,59
0,26
-0,43
15,01
6,74
0,52
7,51
5,17
0,58··
13,75
4,40
4,30
3,44
4,33
3,54
4!50
3,41
5,68
3,00
6,35
12,76
12,08
12,55
t2,06
11,09
11,94

8%
9%

26%
65%
76%
2%
7%
1%
4%
0%
1%
6%
8%
1%

27%
11%
5%
31%
2%
2%
12%
25%
25%
16%
2%
0%
0%

40%
12%
0%
14%
7%
0%

36%
5%
5%
3%
5%
4%
6%
3%
9%
3%
11%
32%
30%
32%
30%
27%
30%
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96 Lojas Americanas PN 4/28/95 0,006 2,45 0,375 6,30 10% 342
97 Lojas Renner PN 11/20/98 -0,004 -1,95 0,293 5,52 8% 342
98 Lojas Renner PN 4/30/98 -0,001 -0,78 0,220 4,80 6% 342
99 Lojas Renner PN 12/30/97 -0,001 -1,06 0,125 3,25 3% 342
100 Lojas Renner PN 10/1/97 0,001 1,31 0,105 1,95 1% 342
101 Lojas Renner PN 12/30/96 0,003 3,38 0,144 2,38 2% 342
102 Mnupar Part PN 11/11/94 0,005 1,27 0,697 6,80 12% 3A2
~103 Pão de Açúcar PN 4/26/01 0,001 0,94 0,249 4,06 5% 342
104 Pão de Açúcar PN 8/9/99 O,OOI;L 0,25 0,748 14,06 37% 342
105 Pão de Açúcar PN 4/29/97 0,002 2,13 0,238 3,78 4% 342
106 Paulista de F Luz PN 12/9/96 0,002 0,92 0,371 3,46 3% 342
107 Petrobras PN 7/1/97 0,001 0,91 0,908 17,11 46% 342
108 Petrobras ON 5/23/00 0,003 2,11 0,885 19,60 53% 342
109 Randon Part PN 7/11/95 0,005 2,83 0,763 17,20 47% 342
110 Rhodia-Ster ON 11/10/99 -0,003 -0,60 0,551 4,51 6% 342
111 Suzano PN 12/8/94 0,009 5,04 0,341 7,65 15% 342
112 Telemar Norte-Leste ON 9/25/95 0,002 0,89 0,605 10,57 25% 342
113 Telemar Norte-Leste PNB 9/25/95 0,002 0,80 0,452 7,73 15% 342
114 Telemar Norte-Leste PNB 5/19/95 0,003 1,19 0,462 8,80 19% 342
115 Telemar Norte-Leste PNB 10/24/94 0,007 2,83 0,513 7,82 15% 342
116 Telemig PNB 10/24/94 0,006 1,58 0,640 - 6,31 10% 342
117 Telemig PNB 5/28/99 -0,002 -1,12 0,534 11,53 28% 342
118 Telemig PNB 12/22/98 -0,002 -1,39 0,564 11,39 28% 342
119 Telemig PNB 12/21/98 -0,002 -1,35 0,567 11,44 28% 342
120 Telemig PNB 12/7/98 -0,002 -1,14 0,585 11,68 29% 342
121 Telemig PNB 6/26/98 0,000 0,22 0,664 13,20 34% 342
122 Telemig PNB 5/26/97 0,003 1,96 0,559 5,57 8% 342
123 Telemig PNB 11/8/96 0,003 1,72 0,481 4,39 5% 342
124 Telemig ON 5/21/96 0,001 0,56 0,392 6,34 11% 342
125 Telemig PNB 10/9/95 0,003 1,06 0,205 3,08 3% 342
126 Telemig PNB 5/19/95 0,004 1,21 0,435 5,55 8% 342
127 Telesp PN 10/24/94 -0,003 -1,37 1,194 25,76 66% 342
128 Telesp PN 7/21/00 0,000 -0,36 0,906 16,89 46% 342
129 Telesp Cel Part ON 5/28/00 0,003 1,27 0,785 10,41 24% 342
130 Telesp Cel Part PN 5/28/00 0,002 0,96 0,958 14,26 37% 342
131 Trato PN 5/30/01 -0,001 -0,38 0,259 3,03 3% 342
132 Usiminas PNA 6/30/94 0,002 0,82 0,912 17,48 47% 342
133 Votoratim PN 1/17/95 0,006 2,82 0,552 10,48 24% 342
134 Votoratim Par PN 10/14/96 -0,002 -1,81 0,298 4,30 5% 342
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Na Tabela 82 temos as autocorrelações dos resíduos dos modelos de regressão

até o lag 3, Em 48 casos (35,8% das emissões) foi observada correlação serial de

primeira ordem significante ao nível de 5%. Desses 48 casos, 29 correspondem a

autocorrelações positivas e 19 'a autocorrelações negativas.

Essa violação da suposição de independência dos erros do modelo de regressão

linear simples faz com que os estimadores de mínimos quadrados ordinários de ~,

embora permaneçam não-viciados, não sejam mais de variâncias mínimas.

Nos casos de correlações positivas (29 casos, 21,6% das emissões), as variânclas

dos estimadores de ~ são subestimadas, tornando as estatísticas t altas, ~

podendo possivelmente conduzir a conclusões errôneas a respeito da significância

desses parâmetros.

Tabela 82 - Estimativas das autocorrelações dos resíduos das regressões até o lag 3

la9.1 la9.2 la9.3
Data do

Em~resa evento r Estat t r Estat t r Estat t
Acesita PN 11/5/99 0,03 0,60 -0,07 -1,24 0,03 0,59

2 Acesita PN 5/26/95 -0,04 -0,65 -0,06 -1,11 0,02 0,42
3 Acesita ON 7/5/96 0,09 1,73 0,04 0,79 0,03 0,54
4 Acesita ON 7/10/98 0,07 1,26 0,07 1,28 0,05 0,91
5 Acesita PN 7/10/98 0,15 2,74 0,07 1,24 0,07 1,20
6 Aços Villares PN 1/30/96 0,03 0,56 -0,01 -0,12 0,04 0,83
7 Adubos Trevo PN 5/16/01 -0,04 -0,68 0,01 0,10 -0,02 -0,32
8 Aracruz PNB 3/15/95 0,06 1,14 0,06 1,18 -0,05 -0,83
9 Belgo Mineira PN 4/6/98 0,12 2,31 0,05 0,94 0,03 0,61

10 Belgo Mineira PN 11110/98 0,05 0,89 0,02 0,33 0,04 0,82
11 Bombril PN 6/19/97 0,01 0,17 0,02 0,40 0,05 0,88
12 Brasil Telecom PN 4/4/01 -0,02 -0,41 0,03 0,53 -0,08 -1,47
13 Brasil Telecom PN 6/8/98 0,20 3,77 0,05 0,87 0,04 0,73
14 Brasil Telecom PN 11/20/97 0,00 0,03 0,05 0,91 -0,01 -0,21
15 Brasil Telecom PN 5/23/97 0,09 1,63 0,00 0,00 -0,05 -1,00

~,
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-
16 Brasil Telecom
17 Brasil Telecom
18 Brasil Telecom
19 Brasil Telecom Par
20 Bunge Fertilizantes
21 Caemi
22 Celesc
23 Celesc
24 Celpe
25 Cemig
26 Cemig
27 Cemig
28 Cemig
29 Cemig
30 Cemig
31 Cemig
32 CERJ
33 CERJ
34 CESP
35 CESP
36 CESP
37 Chapecó
38 Cia. Hering
39 Cia. Paraibuna
40 Coelce
41 Coelce
42 Comgas
43 Copel
44 Coteminas
45 CRT
46 Dixie Toga
47 Duratex
48 Electrolux
49 Eletrobras
50 Eletrobras
51 Eluma
52 Embraer
53 Embraer
54 Embraer
55 Embraer
56 Embraer
57 Embraer
58 Embraer
59 Ernesul
60 Ericsson
61 F Cataguazes
62 F Cataguazes
63 F Cataguazes
64 Ferro Ligas
65 Ferro Ligas

PN 5/17/96 0,01
.. PN 10/16/95 0,03

PN 5/19/95 0,05
ON 3/23/01 0,02
PN 11/24/00 -0,03
PN 4/11/97 0,01
PNB 6/17/96 -0,05
PNB 9/24/96 -0,01
PNA 12/26/97 -0,04
ON 11/8/96 0,03
PN 11/8/96 0,11
ON 12/11/95 -0,19
PN 12/11/950,15
ON 10/6/95 -0,19
PN 10/6/95 0,11
PN 6/30/94 0,22
PN 3/29/96 -0,24
PN 4/25/95
ON '7/5/96
PN 7/5/96

-0,11
-0,06
0,00

0,16
0,61
0,91
0,40
-0,52
0,19
-0,88
-0,25
-0,74
0,61
2,03
-3,61
2,73
-3,54
2,12
4,13
-4,57
-2,04
-1,07
0,03
2,73
0,19
1,41
0,78
0,30
0,76
1,22
0,22
-3,79
0,11
-2,06
0,03
1,70
1,17
2,99
-1,05
2,42
-0,03
-2,33
1,02
0,84
2,26
2,43
-0,02
0,05
-0,78
1,02
-4,53
-4,53
-4,79

-0,01
-0,03
-0,09
-0,07
0,01
0,05
-0,02
-0,01
-0,02
-0,06
-0,02
-0,02
-0,03
-0,04
0,00
0,12
-0,04
-0,15
-0,17
0,06
0,07
0,00
0,03
-0,07
0,09
0,08
0,00
0,07
-0,10
-0,03
-0,06
0,06
-0,04
0,10
-0,02
0,04
0,10
0,00
0,08
0,03
0,04
0,10
0,08
0,00
0,00
0,14
0,10
-0,04
-0,12
-0,07

-0,15
-0,48
-1,57
-1,35
0,23
0,84
-0,43
-0,13
-0,43
-1,06
-0,38
-0,36
-0,46
-0,70
0,07
2,20
-0,65
-2,76
-3,18
1,07
1,25
-0,01
0,64
-1,22
1,70
1,49
-0,07
1,29
-1,84
-0,53
-1,01
1,08
-0,73
1,93
-0,44
0,79
1,76
0,09
1,49
0,64
0,72
1,93
1,56
0,09
-0,06
2,65
1,85
-0,75
-2,15
-1,27

-0,10
-0,13
-0,07
-0,02
-0,14
-0,07
-0,03
-0,02
0,16
-0,08
0,02
0,02
-0,05
0,06
0,03
0,09
0,00
-0,10
0,06
0,09
0,04
-0,04
0,03
-0,08
-0,04
-0,02
-0,05
0,00
0,09

. -0,04
-0,05
-0,03
-0,01
0,09
-0,02
0,03
-0,01
0,09
-0,04
0,03
-0,03
-0,01
0,02
0,09
-0,03
0,00
0,00
-0,10
-0,11
-0,13

-1,85
-2,38
-1,22
-0,29
-2,51
-1,37
-0,56
-0,38
2,96
-1,38
0,45
0,35
-0,95
1,03
0,52
1,58
-0,03
-1,93
1,17
1,58
0,79
-0,69
0,50
-1,55
-0,80
-0,35 -
-0,88
-0,05
1,59
-0,67
-0,84
-0,46
-0,09
1,71
-0,28
0,62
-0,13
1,71
-0,70
0,55
-0,64
-0,18
0,28
1,71 ~
-0,56 <
0,03
-0,03
-1,90
-2,08
-2,50

PN 9/22/94 0,15
PN 11/30/95 0,01
PN 7/2/97 0,08
PN 3/1/96 0,04
PNA 1/27/98 0,02
PNA 4/24/97 0,04
PN 4/26/01 0,07
PNA 6/27/97 0,01
PN 11/19/99 -0,20
PNA 5/13/98 0,01
PN 4/28/98 -0,11
PN 9/5/00 0,00
PN 7/26/94 0,09
ON 9/13/94 0,06
PN 9/13/94 0,16
PN 11/29/95 -0,06
PN 7/20/00 0,13
PN 25/7/9/7 0,00
PN 5/8/96 -0,13
PN 9/12/97 0,06
PN 6/12/98 0,05
PN
PN
PN
PN
PN
PN
PN

7/6/00
6/30/00
7/27/97
4/30/96
12/3/97
9/3/97
3/19/96

0,12
0,13
0,00
0,00
-0,04
0,06
-0,24

PN 10/19/00 -0,24
PN' 3/17/00 -0,25
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66 Gerasul
67 Gerasul
68 Gerasul
69 Gerasul
70 Gerdau Met.
71 Globo Cabo
72 Globo Cabo
73 Inepar Fem Eqp e Mont. PN
74 Inepar Ind e Const PN
75 lochpe-Maxion PN
76 ITAUTEC ON
77 Klabin
78 Kuala

L9 Light
80 Lojas Americanas
81 Lojas Americanas
82 Lojas Americanas
83 Lojas Americanas
84 Lojas Americanas
85 Lojas Americanas
86 Lojas Americanas
87 Lojas Americanas
88 Lojas Americanas
89 Lojas Americanas
90 Lojas Americanas
91 Lojas Americanas
92 Lojas Americanas
93 Lojas Americanas
94 Lojas Americanas
95 Lojas Americanas
96 Lojas Americanas
97 Lojas Renner
98 Lojas Renner
99 Lojas Renner

-100 Lojas Renner
101 Lojas Renner
102 Mnupar Part
103 Pão de Açúcar
104 Pão de Açúcar
105 Pão de Açúcar
106 Paulista de F Luz
107 Petrobras
108 Petrobras
109 Randon Part
110 Rhodia-Ster
111 Suzano
112 Telemar Norte-Leste
113 Telemar Norte-Leste
114 Telemar Norte-Leste
115 Telemar Norte-Leste

PN 7/5/01 -0,13
PN 11/14/00 -0,05
PN 8/16/00 -0,09
ON 8/16/00 -0,10
PN 10/23/96 -0,20
PN 11/16/99 0,03
PN 4/17/97 -0,26

PN
PN
ON

8/19/98 0,18
12/6/96 0,02
6/26/97 -0,05
9/14/95 0,07
12/13/00 -0,11
1/24/97 -0,13
4/28/99 0,23

-2,40
-0,90
-1,73
-1,83
-3,74
0,61
-4,94
3,43
0,31
-0,84
1,33
-2,02
-2,48
4,25
3,85
3,60
2,80
2,78
2,30
2,34
1,52
1,94
1,85
1,57
2,67
3,29
2,91
2,63
1,55
0,99
2,44
1,23
-1,57
1,12
-0,03
1,76
-2,28
-0,49
-0,49
2,84
-2,38
2,62
6,55
0,75
-5,89
1,51
-1,64
-1,44
-0,13
-0,35

-0,09
-0,04
0,02
0,04
-0,02
-0,15
0,03
0,10
0,01
0,00
-0,01
-0,01
-0,04
0,17
0,10
0,10
0,03
-0,03
0,01
-0,03
0,02
0,05
0,05
0,05
0,11
0,09
0,12
0,10
0,03
0,02
0,00
0,25
0,23
0,03
0,04
-0,03
0,04
0,05
-0,10
0,06
-0,03
0,07
0,14
-0,08
0,08
-0,02
-0,06
-0,07
0,02
0,03

-1,61
-0,74
0,38
0,66
-0,34
-2,86
0,60
1,79
0,11
0,07
-0,25
-0,20
-0,72
3,14
1,81
1,77
0,49
-0,56
0,15
-0,47
0,29
1,00
0,90
0,88
2,03
1,61
2,20
1,91
0,56
0,42
-0,06
4,77
4,34
0,63
0,67
-0,60
0,66
0,98
-1,80
1,02
-0,61
1,26
2,52
-1,55
1,44
-0,38
-1,12
-1,25
0,30
0,63

-0,01
0,10
-0,03
-0,16
0,02
0,03
0,05
0,05
0,06
0,08
-0,05
-0,09
0,00
-0,02
-0,01
-0,01
-0,03
-0,12
-0,03
-0,08
0,05
-0,01
0,08
-0,04
-0,05
0,00
-0,04
-0,06
0,03
0,04
-0,01
0,04
0,01
0,12
0,13
0,13
0,02
-0,12
0,03
0,08
0,09
0,03
0,07
0,09
-0,05
-0,07
-0,04
0,05
-0,01
-0,07

-0,09
1,93
-0,47
-3,02
0,32
0,59
0,99
0,99
1,08
1,51
-0,91
-1,59
0,02
-0,45
-0,14
-0,23
-0,60
-2,22
-0,55
-1,40
0,94
-0,11
1,41
-0,67
-0,94
0,04
-0,65
-1,02
0,60
0,71
-0,15
0,75
0,13
2,24
2,41
2,39
0,31
-2,23
0,58
1,43
1,65
0,60""
1,22
1,6.1 r

-0,83
-1,31
-0,65
0,91
-0,10
-1,28

PN 6/30/98 0,20
PN 5/29/98 0,19
ON 6/30/97 0,15
PN 6/30/97 0,15
ON 5/31/97 0,12
PN 5/31/97 0,13
ON 4/30/97 0,08
PN
ON
PN
PN
PN
PN
PN
PN
PN
PN
PN
PN
PN
PN
PN
PN
PN
PN
PN
PN
PN
ON
PN
ON
PN

4/30/97 0,10
1/31/97 0,10
1/31/97 0,08
5/31/96 0,14
2/29/96 0,18
1/31/96 0,16

12/29/95 0,14
11/30/95 0,08
10/31/95 0,05
4/28/95 0,13
11/20/98 0,07
4/30/98 -0,09
12/30/97 0,06
10/1/97 0,00

12/30/96 0,09
11/11/94 -0,12
4/26/01 -0,03
8/9/99 -0,03

4/29/97 0,15
12/9/96 -0,13
7/1/97 0,14

5/23/00 0,34
7/11/95 0,04
11/10/99 -0,30
12/8/94 0,08

ON 9/25/95 -0,09
PNB 9/25/95 -0,08
PNB 5/19/95 -0,01
PNB 10/24/94 -0,02
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116 Telemig PNB--10/24/94 0,08 1;41 -0,07 --1,31· -0,04

.0.1
117 Telemig PNB 5/28/99 0,00 0,01 0,06 1,03 0,06 1,0~ i
118 Telemig PNB 12/22/98 -0,01 -0,23 0,06 1,03 0,06 1,1;5 J
119 Telemig PNB 12/21/98 -0,01 -0,26 0,05 1,01 0,06 1,1~ !
120 Telemig PNB 12/7/98 -0,01 -0,16 0,04 0,78 0,06 1,01'
121 Telemig PNB 6/26/98 0,01 0,27 0,03 0,53 0,01 0,19
122 Telemig PNB 5/26/97 0,03 0,60 -0,10 -1,85 -0,06 -1,03
123 Telemig PNB 11/8/96 -0,03 -0,48 -0,07 -1,36 0,03 0,57
124 Telemig ON 5/21/96 0,00 0,05 -0,07 -1,21 -0,01 -0,18
125 Telemig PNB 10/9/95 -0,05 -0,95 -0,01 -0,26 0,03 0,54
126 Telemig PNB 5/19/95 0,02 0,37 -0,03 -0,62 -0,08 -1,40
127 Telesp PN 10/24/94 -0,09 -1,75 -0,01 -0,14 0,06 1,18
128 Telesp PN 7/21/00 0,18 3,34 -0,03 -0,54 -0,11 -1,96
129 Telesp Cel Part ON 5/28/00 0,00 -0,06 0,01 0,15 -0,03 -0,51
130 Telesp Cel Part PN 5/28/00 0,02 0,29 0,00 0,05 0,05 0,86
131 Trafo PN 5/30/01 -0,10 -1,91 -0,05 -0,95 0,02 0,36
132 Usiminas PNA 6/30/94 -0,01 -0,26 -0,05 -0,96 -0,02 -0,34
133 Votoratim PN 1/17/95 ~0,23 -4,27 0,03 0,61 0,01 0,12
134 Votoratim Par PN 10/14/96 0,05 0,88 -0,09 -1,73 0,12 2,18

226



Apêndice 8

Na TabelaB3, são apresentados os p-values dos testes de Komolgorov-Smirnov,

Levene e runs, para normalidade, homocedasticidade e aleatoriedade dos

resíduos, respectivamente. Também são apresentados os lags das

autocorrelações significantes ao nível de 5~'{.-(o valor "OK" indica que não houve

autocorrelações significantes). Além disso, a coluna "Diagnóstico" apresenta

códigos de classificação dos ajustes, dados por:

~ OK: não foram rejeitadas as suposições de homocedasticidade nem

independência dos resíduos;

- 1: A suposição de independência foi satisfeita e a de

homocedasticidade não;

- 2: A suposição de homocedasticidade foi satisfeita e a suposição de

independência não;

-3: tanto as suposições de homocedasticidade quanto independência

dos resíduos não foram satisfeitas.

Observa-se que para somente 9 casos (6,7%) a hipótese de normalidade dos

resíduos foi aceita ao nível de significância de 1%.

Para 19 casos (14,2%) foram satisfeitas as suposições de independência e

homocedasticidade, para 12 casos (9,0%) houve falha da homocedasticidade e

satisfação da independência, para 65 casos (48,5%) houve satisfação da

homocedasticidade e falha da independência, e para 38 casos (28,4%) houve

violação tanto da homocedasticidade quanto da independência dos erros.

227



ApêndiceB

-Os efeitos dessas violações -das suposições do modelo de regressão linear

poderiam ser corrigidos com o uso da estimação dos parâmetros pelo método de

mínimos quadrados generalizados.

Tabela 83 - Testes de normalidade, homocedasticidade e aleatoriedade dos resíduos do modelo

de regressão linear

Data do Kolmogorov- Autocorrelações Levene
Em~resa evento Smirnov (~l (Iags) (~l Runs (~l Diagnóstico

1 Acesita PN 11/5/99 0,00000 5,10 0,005 0,436 3
2 Acesita PN 5/26/95 0,00066 OK 0,000 0,952 1
3 Acesita ON 7/5/96 0,00003 9 0,000 0,914 3
4 Acesita ON 7/10/98 0,00000 9,10 0,141 0,627 2
5 Acesita PN 7/10/98 0,00000 1,9 0,885 0,107 2
6 Aços Villares PN 1/30/96 0,00000 9 0,510 0,484 2
7 Adubos Trevo PN 5/16/01 0,00000 4,5,10 0,252 0,286 2
8 Aracruz PNB 3/15/95 0,00000 OK 0,004 0,631
9 Belgo Mineira PN 4/6/98 0,00000 1,5 0,911 0,367 2

10 Belgo Mineira PN 11/10/98 0,00001 OK 0,410 0,625 OK
11 Bombril PN 6/19/97 0,00000 5,9 0,896 0,592 2
12 Brasil Telecom PN 4/4/01 0,00336 OK 0,002 0,631 1
13 Brasil Telecom PN 6/8/98 0,00061 0,000 0,030 3
14 Brasil Telecom PN 11/20/97 0,00000 4 0,126 0,319 2
15 Brasil Telecom PN 5/23/97 0,00000 OK 0,004 0,079 1
16 Brasil Telecom PN 5/17/96 0,00000 OK 0,000 0,627 1
17 Brasil Telecom PN 10/16/95 0,03925 3 0,036 0,217 3
18 Brasil Telecom PN 5/19/95 0,07034 OK 0,027 0,779 1
19 Brasil Telecom Par ON 3/23/01 0,01014 OK 0,122 0,281 OK
20 Bunge Fertilizantes PN 11/24/00 0,00000 3 0,039 0,753 3
21 Caemi PN 4/11/97 0,00000 OK 0,523 0,047 2
22Celesc PNB 6/17/96 0,00000 6 0,030 0,449 3
23Celesc PNB 9/24/96 0,00000 6 0,007 0,554 3
24Celpe PNA 12/26/97 0,00000 3,4 0,413 0,030 2
25Cemig ON 11/8/96 0,00000 OK 0,474 0,360 OK
26Cemig PN 11/8/96 0,09995 1,10 0,612 0,236 2
27Cemig ON 12/11/95 0,00000 1,4,8,9,10 0,000 0,056 3
28Cemig PN 12/11/95 0,00783 1 0,536 0,236 2
29Cemig ON 10/6/95 0,00000 1,4,8 0,000 0,014 3
30Cemig PN 10/6/95 0,00004 1,7 0,084 0,386 2
31 Cemig PN - 6/30/94 0,00000 1,2 0,056 0,003 2
32CERJ PN 3/29/96 0,00000 1 0,024 0,035 3
33CERJ PN 4/25/95 0,00000 1,2 0,064 0,592 2
34CESP ON 7/5/96 0,00000 2 0,011 0,162 3
35CESP PN 7/5/96 0,00000 8 0,018 0,280 3
36CESP PN 9/22/94 0,00000 1,5 0,000 0,122 3
37Chapecó PN 11/30/95 0,00000 5,10 0,127 0,334 2
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38 Cia. Hering PN 7/2/97 0,00000 9 0,556 0,173 2
39 Cia. Paraiburia PN 3/1/96 0,00000 OK 0,610 0,818 OK
40 Coe Ice PNA 1/27/98 0,00000 8 0,001 0,197 3
41 Coelce PNA 4/24/97 0,00000 OK 0,279 0,492 OK
42Comgas PN 4/26/01 0,00000 OK 0,891 0,293 OK
43Copel PNA 6/27/97 0,00000 OK 0,165 0,587 OK
44 Coteminas PN 11/19/99 0,00000 1 0,106 0,309 2
45CRT PNA 5/13/98 0,00001 OK 0,120 0,857 OK
46 Dixie Toga PN 4/28/98 0,00000 1,8 0,210 0,824 2
47 Duratex PN 9/5/00 0,00001 6 0,569 0,319 2
48 Electrolux PN 7/26/94 0,00005 5 0,000 0,942 3
49 Eletrobras ON 9/13/94 0,00005 7,9,10 0,034 0,057 3
50 Eletrobras PN 9/13/94 0,04914 1,4,5 0,325 0,008 2
51 Eluma PN 11/29/95 0,00000 7 0,637 0,060 2
52 Embraer PN 7/20/00 0,00000 1,9 0,455 0,576 2
53 Embraer PN 25/7/9/7 0,00000 4 0,438 0,355 2
54 Embraer PN 5/8/96 0,00000 1 0,435 0,431 2
55 Embraer PN 9/12/97 0,00000 OK 0,179 0,569 OK
56 Embraer PN 6/12/98 0,00000 OK 0,760 0,800 OK
57 Embraer PN 7/6/00 0,00000 1,9 0,395 0,843 2
58 Embraer PN 6/30/00 0,00000 0,397 0,474 2--
59 Ernesul PN 7/27/97 0,00000 4 0,435 0,355 2
60 Ericsson PN 4/30/96 0,00000 OK 0,146 0,157 OK
61 F Cataguazes PN 12/3/97 0,00000 2 0,007 0,133 3
62 F Cataguazes PN 9/3/97 0,00000 OK 0,050 0,623 OK
63 F Cataguazes - PN 3/19/96 0,01056 1,8 0,000 0,006 3
64 Ferro Ligas PN 10/19/00 0,00000 1,2,3,4,5,9,10 0,287 0,827 2
65 Ferro Ligas PN 3/17/00 0,00000 1,3,4 0,602 0,562 2
66 Gerasul PN 7/5/01 0,00000 1 0,025 0,609 3
67 Gerasul PN 11/14/00 0,00000 OK 0,575 0,868 OK
68 Gerasul PN 8/16/00 0,00000 OK 0,009 0,676 1
69 Gerasul ON 8/16/00 0,00146 3 0,059 0,118 2
70 Gerdau Met. PN 10/23/96 0,00000 1,9 0,114 0,794 2
71 Globo Cabo PN 11/16/99 0,00000 2,5 0,772 0,078 2
72 Globo Cabo PN 4/17/97 0,00000 1,7,9 0,154 0,172 2
731nepar Fem Eqp e Mont. PN 8/19/98 0,00079 1 0,210 0,755 2
741nepar Ind e Const PN 12/6/96 0,00000 9 0,367 0,657 2
75lochpe-Maxion PN 6/26/97 0,00000 6 0,069 0,759 2
761TAUTEC ON 9/14/95 0,00000 5 0,051 0,278 2
77Klabin PN 12/13/00 0,00002 1,4 0,429 0,250 2
78 Kuala PN 1/24/97 0,00000 1,8 0,910 0,987 2
79 Light ON 4/28/99 0,00000 1,2 0,000 0,135 3
80 Lojas Americanas PN 6/30/98 0,00000 1,8 0,463 0,002 2
81 Lojas Americanas PN 5/29/98 0,00000 1 0,375 0,000 2
82 Lojas Americanas ON 6/30/97 0,00000 0,812 0,474 2
83 Lojas Americanas PN 6/30/97 0,00000 1,3 0,943 0,023 2
84 Lojas Americanas ON 5/31/97 0,00000 1,10 0,005 0,802 3
85 Lojas Americanas PN 5/31/97 0,00000 1 0,289 0,011 2
86 Lojas Americanas ON 4/30/97 0,00000 OK 0,004 0,941 1
87 Lojas Americanas PN 4/30/97 0,00000 OK 0,117 0,036 2
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88 Lojas Americanas ON 1/31/97 0,00000 OK ·0,442 0,776 ·OK-
89 Lojas Americanas PN 1/31/97 0,00000 OK 0,322 0,090 OK
90 Lojas Americanas PN 5/31/96 0,00008 1,2 0,029 0,105 3
91 Lojas Americanas PN 2/29/96 0,00242 1 0,082 0,225 2
92 Lojas Americanas PN 1/31/96 0,01030 1,2 0,197 0,014 2
93 Lojas Americanas PN 12/29/95 0,00875 0,217 0,006 2
94 Lojas Americanas PN 11/30/95 0,00010 6 0,005 0,291 3
95 Lojas Americanas PN 10/31/95 o.ooooo 6 0,000 0,627 3
96 Lojas Americanas PN 4/28/95 0,00000 0,081 0,212 2
97 Lojas Renner PN 11/20/98 0,00000 2,10 0,039 0,320 3
98 Lojas Renner PN 4/30/98 0,00000 2 0,000 0,054 3
99 Lojas Renner PN 12/30/97 0,00000 3 0,003 0,268 3

100 Lojas Renner PN 10/1/97 0,00000 3 0,216 0,001 2
101 Lojas Renner PN 12/30/96 0,00000 3,4 0,018 0,021 3
102 Mnupar Part PN 11/11/94 0,00000 1,7 0,028 0,167 3
103 Pão de Açúcar PN 4/26/01 0,00052 3,7 0,066 0,151 2
104 Pão de Açúcar PN 8/9/99 0,00000 OK 0,000 0,196
105 Pão de Açúcar PN 4/29/97 0,00000 0,227 0,178 2
106 Paulista de F Luz PN 12/9/96 0,00000 0,614 0,575 2
107 Petrobras PN - 7/1/97 0,00011 1,4 0,632 0,081 2
108 Petrobras ON 5/23/00 0,00003 1,2 0,333 0,035 2
109 Randon Part PN 7/11/95 0,00001 OK 0,136 0,561 OK
110 Rhodia-Ster ON 11/10/99 0,00000 0,645 0,000 2
111 Suzano PN 12/8/94 0,00000 5 0,000 0,031 3
112 Telemar Norte-Leste ON 9/25/95 0,00002 5 0,001 0,829 3
113 Telemar Norte-Leste PNB 9/25/95 0,00000 5 0,005 0,193 3
114 Telemar Norte-Leste PNB 5/19/95 0,00000 5 0,004 0,316 3
115 Telemar Norte-Leste PNB 10/24/94 0,00001 5 0,085 0,583 2
116Telemig PNB 10/24/94 0,00000 OK 0,008 0,180 1
117Telemig PNB 5/28/99 0,00000 10 0,000 0,483 3
118Telemig PNB 12/22/98 0,00000 10 0,560 0,688 2
119Telemig PNB 12/21/98 0,00000 10 0,576 0,827 2
120Telemig PNB 12/7/98 0,00000 10 0,624 0,513 2
121 Telemig PNB 6/26/98 0,00001 10 0,042 0,147 3
122Telemig PNB 5/26/97 0,00000 4 0,128 0,790 2
123Telemig PNB 11/8/96 0,00000 4,9 0,015 0,878 3
124Telemig ON 5/21/96 0,00000 OK 0,010 0,641
125 Telemig PNB 10/9/95 0,00000 10 0,631 0,252 2
126Telemig PNB 5/19/95 0,00000 OK 0,000 0,770 1
127Telesp PN 10/24/94 0,09864 OK 1,000 0,336 OK
128Telesp PN 7/21/00 0,00001 1 0,258 0,283 2
129Telesp Cel Part ON 5/28/00 0,00000 OK 0,378 0,816 OK
130 Telesp Cel Part PN 5/28/00 0,00011 OK 0,299 0,745 OK
131 Trato PN 5/30/01 0,00000 OK 0,016 0,002 ,3
132 Usiminas PNA 6/30/94 0,03736 OK 0,016 0,043 3
133 Votoratim PN 1/17/95 0,00009 0,151 0,015 2
134 Votoratim Par PN 10/14/96 0,00000 3 0,565 0,494 2
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