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Abstract

o presente trabalho tem como objetivos:

1. Explicar os retornos do índice da Bolsa de valores de São Paulo, o
IBOVESPA, no período após a implantação do Plano Real,
iniciando-se por janeiro de 1995 e tínanzando-se em agosto de
1998, através de variáveis macroeconômicas, utilizando-se do
ferramental proposto pelo "Arbitrage Pricing Theory", considerando
trabalhos realizados no mundo, bem como as especificidades do
mercado brasileiro.

2. Divulgar a teoria, suas premissas e vantagens à comunidade e ao
mercado, a fim de estimular sua utilização, através do uso de
variáveis de fácil acesso aos analistas.

Baseado em diferentes trabalhos, desenvolvidos no Brasil e em
outros países, seu diferencial é a aplicação de uma teoria pouco
aplicada no Brasil, adaptando-a a elementos de nossa realidade, na
medida em que utiliza variáveis que fariam pouco sentido nos trabalhos
analisados, como é o caso do risco país.

Para tanto, apresenta uma introdução, ressaltando as várias
aplicações possíveis da teoria, seguida da breve discussão sobre a
"Teoria de Portfolio", sua evolução, até o desenvolvimento e os testes
do APT , que se dividem entre os que aplicam a "Análise Fatorial" e os
que seguem a linha da "Pré-especificação de Fatores" e cujos
principais resultados se resumem nas tabelas a seguir.



Seguindo a Análise Fatorial, podemos mencionar:

AUTOR ANO PERIODO OBJETO CONCLUSOES
Farrar 1962 1946-1956 23 Fundos 13 variáveis

explicam os retornos
das carteiras

King 1966 1927-1960 316 ações Metade da variação
de uma ação típica
pode ser explicada
pelo mercado, mas
sua influência
parece ter diminuído
ao longo do tempo

Meyers 1973 1927-1967 . 60 ações Não conseguiu
refutar as
conclusões de Kif!g

RolI, Ross 1980 1962-1972 42 grupos de 4 a 5 fatores têm
30 ações alto poder

explicativo e a
. " residualvanancia

não está relacionada
ao retorno médio

Dhrymes, 1984 Diferentes Quando o número
Friend, grupos de de títulos na
Gultekin ações amostra aumenta de

15 para 60, o
número de fatores
significantes se
eleva de 3~ara 7.

Beenstock, 1988 1961-1981 220 ações O APTT explica a
Chan variação dos

retornos do Reino
Unido, sendo o
modelo de 20
fatores melhor que o
de 4 fatores e o
número de fatores
parece depender do
tamanho a amostra.

Connor, 1993 1967-1991 Ações da Há grande queda no
Korajcyzyk NYSE poder explicativo

extra quando se
altera do primeiro
para o segundo fator
e pequeno declínio
para cada fator
adicional

Esta linha, da Análise Fatorial, recebe críticas, principalmente
por, ao responder o número de fatores significantes e não dizer
quais são eles, não ter interpretação econômica (Hamao) e, como
conseqüência, não permitir a diferenciação entre os fatores
sistemáticos e os idiossincráticos (Beenstock e Chan).



Como linha alternativa de raciocínio, aparece a Pré-especificação
de Fatores, em que os fatores são especificados com base em
alguma hipótese e seu poder explicativo é testado, obtendo-se os
seguintes resultados.

Sharpe 1982 2197 títulos 4 fatores explicam
40% da variação
dos retornos de
uma ação típica.

AUTOR ANO PERIODO
1931-1979

OBJETO CONCLUSAO

Chen, RolI, 1986
Ross

20 carteiras1953-1983 Produção
Industrial e
Prêmio pelo Risco
se relacionam
positivamente aos
retornos das
carteiras, e
Estrutura a
Termo,
neoativamente

1986Burmeister,
Wall

SP500,
Carteira de
20 ações,
Fundo Mútuo

A adição dos
resíduos do
mercado eleva de
30 para 82% o
poder de
explicação do
modelo. Há
necessidade de
quebra entre o
risco de fatores
macroeconômicos
e outro tipo de
risco de mercado.

Chan, Chen, 1985
Hsieh

20 carteiras1953-1977 Produção
Industrial, Inflação
Inesperada e
Prêmio pelo Risco
são fatores
significantes. O
efeito tamanho é
tão pequeno que
não compensa
pelos custos de
transação.

Keim, 1986
Stambaugh

1928-1978 7 carteiras, O Prêmio pelo
que vão de Risco esperado
títulos do muda com o
governo a tempo e os níveis
ações de preços dos
arriscadas ativos contêm

informações
sobre os prêmio
pelo risco. A
variável tamanho,
associada ao
efeito janeiro
explicam grande
parte da variação



dos retornos.
Garret,
Priestley

1997 1980-1993 Títulos
Bolsa
Londres

da Sob uma
de Estrutura Fatorial

Aproximada, 6
fatores são
significantes:
inflação
inesperada,
produção
industrial, oferta
de moeda, prêmio
pelo risco, taxa de
câmbio, excesso
de retornos em
relação ao
"portfolio" de
mercado.

Hamao 1988 1975-1984

Beenstock,
Chan

1977-19831988

1066
companhias
da Bolsa
japonesa

760 títulos da
Bolsa do
Reino Unido

Influem no
Mercado
Japonês: a
mudança na
Inflação
esperada,
mudanças não
previstas no
prêmio pelo
Risco, mudanças
não previstas na
Estrutura a
Termo.
4 fatores são
significantes: taxa
de juros, M3, 2
medidas de
inflação

Clare,
Thomas

1994 1978-1990 840 ações do
Reino Unido

São significantes:
prêmio pelo risco,
taxa de câmbio,
melhora na
Balança
Comercial,
Preços do
Petróleo,
Resíduos do
Mercado: o
mercado parece
conter
informações que
não estão
presente nas
demais variáveis.

No Brasil, destacam-se os trabalhos de Bonomo e Garcia (1997)
e Schor (1997), o primeiro analisando o período de 1976 a 1992, sobre
25 títulos negociados na BOVESPA e concluindo que as carteiras de
empresas maiores seriam uma espécie de "hedge" contra a inflação, e
que o f3 de mercado das empresas maiores era quase o dobro do das



empresas menores, ficando mais volátil quando a inflação estava maior
e mais volátil. O segundo trabalho, de Schor, analisando o período de
1987 a 1995, sobre 41 ações negociadas na BOVESPA e concluindo
que há ganho com a utilização do APTT pois os fatores utilizados
mostraram-se significantes, quais sejam: produto, inflação, taxa de
juros, prêmio pelo risco e "portfolio" .

Como se pode notar, ambos os trabalhos estão na linha da Pré-
Especificação de Fatores, cujo maior problema está, justamente, na
arbitrariedade da escolha dos fatores, embora justificados pela Teoria
Econômica Básica, além do risco de os dados macroeconômicos
sofrerem algum tipo de ruído, mas com a vantagem inquestionável de
permitir a interpretação econômica dos resultados.

Por este motivo, o presente trabalho seguiu, a exemplo dos
anteriores, esta mesma linha, analisando o poder explicativo de
variáveis como:
1. Mudança Inesperada da Produção Industrial,
2. Estrutura a Termo das Taxas de Juros,
3. Variação Inesperada das Taxas de Juros,
4. Variação Inesperada da Taxa de Câmbio,
5. Entrada Líquida de Recursos no País,
6. Risco País,
7. Retornos de outras Bolsas de Valores do mundo,
8. Inflação Inesperada,
9. Prêmio pelo Risco.

Dividindo o período e fazendo transformações nas variáveis, a
fim de obter-se o melhor coeficiente de explicação, respeitando-se a
interpretação econômica dos resultados, as principais conclusões são:

1.0 Prêmio pelo Risco de Empresa Privada é variável significante,
especialmente nos casos em que eram excluídas as situações de
crises mundiais.

2. A Variável de Inflação Inesperada mostrou sua importância, o que
vem ao encontro dos argumentos a favor da volta de estudos de
previsão de Inflação e seu devido registro.

3.0 Risco País confirma sua importância, especialmente em tempos de
crises dos mercados, mostrando-se, inclusive bom substituto para a
"dummy" de crises;

4. Bem de acordo com os tempos de Globalização, os retornos de
outras Bolsas de Valores apresentaram-se significantes.



5. Na presença de situações críticas, o mercado parece perder parte de
sua racionalidade e passar a espelhar-se no comportamento do
mercado norte-americano, que, sozinho, é capaz de explicar 39% dos
retornos do IBOVESPA.

Contudo, sua maior contribuição foi a utilização da teoria
juntamente com maior número de variáveis, muitas delas aplicadas à
realidade brasileira.

Finalmente, as limitações apontadas no último capítulo originam
sugestões de trabalhos futuros, como o estudo de períodos maiores,
sempre que possível, ampliação do conjunto de variáveis
independentes analisadas, incluindo-se variáveis que contemplassem o
risco político, até o desenvolvimento, após maior número de estudos,
de trabalhos de previsão, baseados nas descobertas das pesquisas
anteriores.
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INTRODUÇÃO

"Bem antes de consolidar o conceito de 'risco' ou mesmo o das
probabilidades, a humanidade já convivia com ambos - apenas ninguém
havia parado para tentar entendê-los. Ao observar os jogos, como o de
dados ou o de roletas, por exemplo, um espectador notaria nos
apostadores a misteriosa incerteza: como saber se o número apontado
seria exatamente aquele esperado? Tratava-se de mero acaso ou seria
possível identificar uma regra? Na falta de uma certeza, restava apenas a
confiança na sorte." 1

No mercado financeiro, pesquisadores têm procurado responder a
tais questões, com a diferença de que descobrir como não ficar à mercê
da sorte poderia significar a diferença entre ser milionário ou
simplesmente um investidor ordinário. Nesta empreitada contra a Teoria
de "Random Walk", que, basicamente, resumiria as chances do investidor
à sua pura sorte, surgiram teorias que procuravam a regra que movia a
"roleta", baseando-se em fundamentos da economia e das empresas, ou
em tendências dos acontecimentos.

Este trabalho tem o propósito de aplicar uma destas teorias, ~
denominada Arbitrage Pricing Theory (APT), ao índice da Bolsa de
Valores de São Paulo (IBOVES~DA), não sem antes passar em revista,
ainda que brevemente, a própria doutrina, seus argumentos e principais
testes, bem como a alternativa a esta, hoje muito usada por sua
simplicidade, embora criticada por suas premissas (Capital Asset Pricing
Model - CAPM). Assim posto, o trabalho objetiva explicar os retornos do
índice da Bolsa de Valores de São Paulo, o IBOVESPA, durante o
período posterior à implantação do Plano Real, utilizando-se de
variáveis macroeconômicas disponíveis a analistas de mercado e que, se
por um lado, são coerentes com a teoria e os trabalhos já realizados no
mundo, por outro atendem às especificidades da situação brasileira. Por
fim, objetiva tornar o modelo mais conhecido e mais utilizado na
comunidade financeira, daí a necessidade de variáveis de fácil acesso ao
analista, como as utilizadas aqui.

A utilidade do modelo APT é ampla. Para a Administração Passiva
de carteiras (que acredita que não existem títulos cujos preços estejam
errados e, portanto, que a melhor carteira a se aplicar é o índice
diversificado de mercado), permite descobrir como se comporta a própria
carteira diversificada que se está tentando reproduzir, em função de
variáveis macroeconômicas, ou até como reproduzir o índice de mercado,

I Against lhe Gods. de Peter L. Bemstein.
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conhecendo-se seu comportamento, porém com menos títulos e mais
economia de recursos; conhecer a. quais variáveis o índice do mercado
reage, torna o trabalho mais seguro e eficaz (mesmo e principalmente
quando há restrições, como proibições a aplicações determinadas ou, ao
contrário, exigências em favor de poucos títulos: encontrar a carteira que
chegue o mais próximo possível do índice de mercado, obrigatoriamente
excluindo-se ou incluindo-se determinados títulos).

No caso de Administração Ativa (que procura ativos "baratos", ou
"caros", a fim de obter um ganho superior ao de mercado), permite que se
façam "apostas", uma vez que a teoria habilita os analistas a encontrarem
ações supervalorizadas ou o oposto: inicialmente, o analista faz uma
previsão sobre o retorno da ação e utiliza o APT para, juntamente com as
estimativas das sensibilidades desta ação aos fatores, calcular a taxa
requerida de retorno da ação, que deverá ser menor que a estimada
para sugerir uma compra do ativo. Isto já é feito, no mercado, com o
auxílio do CAPM que, no entanto, se fia em apenas um fator: segundo
este modelo, o retorno de qualquer ativo depende tão somente de uma
taxa livre de risco e de sua sensibilidade aos movimentos do mercado; ao
passo que o APT acredita que o retorno dos ativos é uma função de
vários fatores, não apenas o mercado; se, contudo, o APT é o modelo
apropriado, quando o investidor se utiliza do CAPM, ações com diferentes
sensibilidades aos vários fatores, mas mesma sensibilidade ao fator
"mercado" seriam incorretamente classificadas como igualmente
arriscadas, o que implicaria que tivessem o mesmo retorno requerido.

Finalmente, descobrir a "regra do jogo" (ou a regra por trás do jogo)
pode ser útil para a avaliação de performance do título: ou seja, dadas
suas sensibilidades a cada fator, qual deveria ser o retorno requerido e
qual foi o obtido; bem como para a determinação do custo de capital da
empresa para a análise de projetos de investimento.

Encontrar os fatores que movem os retornos do IBOVESPA
(através do ferramental proposto pelo Arbitrage Pricing Theory), por sua
vez, permite saber quais os riscos sobre os quais o analista deve estar
atento e quais as séries temporais ele deverá produzir a fim de se
elaborar, num momento posterior, um modelo de previsão;
adicionalmente, saber quais os principais riscos que movem o
comportamento do mercado permite que se faça o hedge adequado à
realidade de sua carteira.

o trabalho é composto por um primeiro capítulo, que faz a Revisão
Bibliográfica dos dois modelos alternativos, embora focando-se no
modelo de interesse, o APT. O segundo capítulo refere-se à metodologia
de escolha das variáveis macroeconômicas e do modelo de regressão,
ou seja, à metodologia da aplicação do Arbitrage Pricing Theory à

7



situação brasileira. O terceiro é dedicado a análises dos modelos
encontrados, seguido pelo quarto capítulo, de conclusões e sugestões
para pesquisas futuras.

1
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1. MODELOS DE PRECIFICAÇÃO

Considerando tratar-se de um trabalho aplicado, sobre uma teoria
não tanto conhecida, e a fim de evitar dúvidas quando da análise dos
resultados, este capítulo apresenta uma breve Revisão Bibliográfica.
Contudo, se por um lado, seu foco está no Arbitrage Pricing Theory
(APT), por outro há a necessidade de se contar uma estória com
princípio, meio e fim e é exatamente por este motivo que as primeiras
linhas que se seguem comentam a história da Teoria de "Portfolio",
que, por sua vez, conta com o desenvolvimento do Capital Asset
Pricing Model (CAPM), e do Arbitrage Pricing Theory (APT).

Assim, o capítulo começa com uma breve revisão dos primeiros
passos da teoria, passando pelas dificuldades e soluções
encontradas, discute o CAPM, seus testes e suas críticas e explora
as vantagens do APT, em termos teóricos e como teoria a se testar. A
importância desta seção está na fundamentação teórica que fornece à
aplicação da teoria à realidade brasileira, mas ela também deve ser
vista como meio de divulgação da doutrina, atendendo, desta forma,
aos demais objetivos do trabalho.

1.1 CAPITAL ASSET PRICING MODEL (CAPM)

Um dos modelos financeiros mais usados, hoje, para descrever os
retornos dos ativos é o Capital Asset Pricing Theory, desenvolvido,
simultânea e independentemente, por Lintner (1965), Mossin (1966) e
Sharpe (1964).

Podemos iniciar a discussão sobre tal ferramental, com um breve
histórico sobre precificação de ativos. O primeiro autor a considerar o
assunto foi Markowitz, interessado na seleção de ativos para um
"portfolio" . Markowitz (1952) observou que, num plano entre retorno
esperado e risco, os ativos se distribuem de tal forma que uns dominam
outros, no 'sentido de que têm maior retorno esperado para um mesmo
nível de risco; assim, as escolhas entre ativos (ou combinações de ativos,
a que chamamos de carteiras) dependeriam dos graus de aversão a
risco dos investidores, que passariam a escolher suas carteiras ao longo
de uma região chamada "fronteira eficiente", onde se encontram os
ativos (ou combinações entre eles) que "dominam" os demais, com os
melhores retornos para cada nível de risco ("portfolios" eficientes).

Segundo Markowitz, o retorno de uma carteira seria a média
ponderada dos retornos (esperados) dos ativos que a compõem pelas
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respectivas participações na carteira. A medida de risco de uma carteira,
contudo, seria mais complexa que a simples soma dos riscos dos ativos
individualmente, uma vez que deveria considerar as inter-relações entre
os ativos, nessa carteira (representada pela covariância entre os
mesmos). Isto porque se dois ativos têm alta correlação positiva entre si
(e, portanto, alta covariância), quando um ativo tiver um mal
desempenho, o outro provavelmente o seguirá; mas se ambos moverem-
se em direções opostas, um investidor que aplique nos dois estará se
protegendo de situação adversa quando o cenário econômico estiver ruim
para qualquer um dos lados: este é o princípio da Diversificação de
Carteiras.

Finalmente, a fronteira eficiente poderia ser obtida, representando-
se, num gráfico de retorno esperado "versus" desvio-padrão, todas as
combinações de ativos e reconhecendo que os investidores são
racionais, ou seja, sempre preferirão mais riqueza a menos, para o
mesmo nível de risco.

A seguir, podemos mencionar o trabalho de Tobin (1958), que
inseriu a taxa livre de risco neste raciocínio. Sendo livre de risco, tal taxa
encontra-se no nível de risco zero, ou seja, no eixo das ordenadas (o
retorno, do plano risco X retorno) e a decisão de cada investidor será a
de quanto de sua renda alocar entre ativos arriscados e ativo livre de
risco, que dependerá de sua aversão a risco.

De qualquer forma, tal raciocínio nos leva a uma nova fronteira
eficiente, constituída pela reta que vai da taxa livre de risco e é tangente
à "antiga" fronteira eficiente, a de Markowitz (ponto em que se obtém o
maior "reward-to-variability ratio" , também conhecido como índice
Sharpe), representando todas as combinações de alocação da renda
entre a taxa livre de risco e a carteira de ativos arriscada que domina
outras carteiras arriscadas (na fronteira eficiente). A esta reta deu-se o
nome de "Capital Market Une" (CrJlL), relacionando o retorno de um título
ao seu risco, medido em termos de desvio-padrão da média (0'). Outra
contribuição deste autor foi o Princípio da Separação, cuja idéia se
resume no fato de que todos os investidores considerarão a mesma
carteira, ótima, situada na fronteira eficiente (o ponto de tangência), mas
cada um escolherá a combinação entre esta carteira e o título livre de
risco mais adequada à sua sensibilidade ao risco.

Neste ponto, havia duas dificuldades: primeiramente, o volume de
cálculos necessário para se chegar à fronteira eficiente de Markowitz e,
em segundo lugar, o fato de que o Modelo de Markowitz era um modelo
geral, aplicado à diversificação de ativos de uma carteira e à sua
composição, mas não à precificação de um ativo, especificamente.
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Assim, introduziram-se os conceitos de risco total, risco
sistemático, ou não-diversificável, e risco não-sistemático, ou
diversificável. O primeiro seria a soma dos dois seguintes; o segundo
representando o risco presente em todo o sistema, a economia, as
situações que não dependeriam de uma empresa e que ela não poderia
evitar, pois afetam todas as empresas desse sistema; finalmente, o
terceiro tipo referindo-se a riscos inerentes à própria empresa em
questão, como pertinentes à diretoria, ou ao seu mercado
especificamente, por exemplo; a este respeito, um investidor que
desejasse diminuir os seus riscos diversificaria seus investimentos,
aplicando em empresas de vários setores não-afins.

Contudo, se existe a possibilidade de o investidor "escapar' desse
risco, diversificando sua carteira, ele não deveria receber um prêmio por
esta parcela de risco, a fim de sentir-se estimulado a buscar eficiência em
sua diversificação. Desta forma, somente o risco não-diversificável
justificaria o prêmio e, portanto, só ele deveria ser precificado.

Tal parcela do risco total é devida a situações do sistema global,
macro, a movimentos deste mercado, que afetam as empresas, no geral,
mas cada uma de uma forma particular. Era preciso medir como cada
empresa seria afetada pelos movimentos do mercado, como forma de
compor, mais cuidadosamente, as carteiras a se investir. Mais ainda, de
quê carteira de mercado estamos falando?

Voltando-nos ao raciocínio da "Capital Market Une", sabemos que
esta seria tangente à fronteira eficiente de Markowitz no ponto de maior
"reward-to-variability ratio" (portanto, a melhor carteira arriscada a ser
combinada com a taxa livre de risco) e, segundo o Princípio da
Separação, os investidores apenas variariam suas escolhas de quanto
aplicar na cesta arriscada e quanto em ativo sem risco, mas todos
concordariam que aquela seria a melhor cesta de risco; assim, a carteira
de mercado é uma só para todos e incluiria todos os ativos existentes no
mundo, pois se algum ativo não a compusesse, ele estaria caro demais
ou barato demais, atraindo a atenção dos arbitradores, o que levaria ao
equilíbrio. Novamente, como medir o risco sistemático?

Sharpe propôs uma medida, conhecida hoje por Beta (13), que
relaciona a covariância entre os retornos de um ativo específico com os
do mercado, ou seja como tal ativo acompanha os movimentos do
sistema, à variância do mercado, que representa o risco desse sistema.
Esta seria a medida do risco ao qual as empresas não podem evitar e
nem, os investidores diversificar, e que realmente deveria premiar os
investidores. Seria, portanto, o percentual de reação dos retornos deste
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ativo aos movimentos dos retornos do mercado. Este conceito é diferente
dos conceitos de Markowitz no que se refere ao risco: enquanto este
considerava o risco total para a composição de carteiras eficientes,
Sharpe considerou o risco sistemático (apenas ele) para a precificação de
carteiras. Observe que isto ocorre porque o primeiro estava interessado
em diversificação de "portfolios" , e o segundo em sua precificação,
resolvendo o segundo impasse citado anteriormente.

o primeiro impasse, referente ao excessivo volume de cálculos
necessários à visão de Markowitz foi, também solucionado por Sharpe,
na medida em que não seria mais necessário calcular todas as
covariâncias entre todas as combinações de ativos do mercado, mas
apenas as covariâncias entre os retornos destes ativos e os do mercado.

Assim, descreve-se o retorno de um ativo, como a equação:

(A.2.1 )

Ri = retorno de um ativo i
RI = taxa livre de risco
f3 = Cov i,M / Var M (M = mercado)
(R; - RI) = prêmio pelo risco de mercado, pois
Rm = Retorno de mercado
&i = erro

Observe que trata-se da equação de uma reta, à qual chamou-se
de "Security Market Une" (SML), cujo coeficiente linear, intercepto no
eixo das ordenadas (Ri) seria a taxa livre de risco e o coeficiente angular,
o prêmio pelo risco (neste caso, /3seria a abcissa e não mais 0", como no
caso da CML).

Uma das questões que surgem é qual é a carteira de mercado,
para que se identifique seu retorno, Rm. Muitos autores, neste ponto,
defendem os índices de mercado como "proxys" das carteiras de
mercado e, conseqüentemente, seus retornos são considerados boas
aproximações para Rm. No Brasil, podemos citar o trabalho de Paula
Leite e Sanvicente (1995), que defendem o IBOVESPA como uma boa
"proxy" do mercado brasileiro, comprovando sua tese através de testes
estatísticos (e, inclusive justificando o fato de o índice em questão ser tão
concentrado em torno de alguns papéis por ser o próprio mercado tão
concentrado) .
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Por outro lado, outros autores argumentam que a carteira teórica
de mercado é formada por todos os títulos e ativos existentes no mundo
todo e, portanto, qualquer "proxy" seria uma pequena amostra dessa
população, o que os leva a concluir que o modelo não poderia ser testado
(e implementado, com exatidão).

Ainda, outro grande problema é que tal ferramental baseia-se em
premissas muito restritivas, a saber:

• Indivíduos realizam suas escolhas em termos de resultados esperados
e variâncias, o que apenas seria possível se assumíssemos que a
distribuição dos retornos da carteira fosse normal e, portanto,
perfeitamente simétrica, ou, que a função utilidade dos indivíduos fosse
quadrática.

Defensores do CAPM invocam o Teorema do Limite Central para
concluírem que, dadas as decisões para carteiras (e não títulos
individuais), poderíamos assumir que as distribuições dos retornos são
"aproximadamente" normais (a condição menos restritiva das duas).

• Expectativas Homogêneas, o que significa que todos concordam
acerca do horizonte de investimento e dos retornos esperados para
todos os ativos, assim como sua covariância, o que muito se relaciona
com a próxima suposição.

• Não existem imperfeições no mercado, o que quer dizer que assume-
se que não exista qualquer impedimento ao fluxo de informações ou de
capital, assim como não existam custos de transação (para compra e
venda dos títulos), não existam impostos sobre dividendos, receitas
financeiras ou ganhos de capital, não exista restrição a "short-selling" e
a informação é conhecida por todos ao mesmo tempo.

Apesar de relativamente irreais, tais suposições são feitas para que
se tenha uma imagem clara da relação risco-retorno, sem considerar os
"obstáculos" do mercado.

Não obstante, ainda há a questão de "qual é o mercado" a se
solucionar. Isto porque o "portfolio" de mercado deveria conter todos os
ativos, divisíveis ou não, financeiros ou não (incluindo mão de obra),
existentes no mundo, o que seria praticamente impossível de se agregar.

Adicionalmente, o mesmo modelo prediz que todos os agentes do
mercado detêm carteiras eficientes em termos de média e variância, o
que implica que a carteira de mercado seja eficiente também. Segundo
Haugen (1997), para testar o CAPM , nós deveríamos testar se tal
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carteira de mercado é realmente eficiente. É exatamente neste ponto que
emerge a crítica mais severa, partida de RoII, em 1976 (com relação aos
conhecidos testes do CAPM que dscrevemos a seguir), conhecida como
a "Crítica de RoII", de que trataremos logo adiante.

Black, Jensen e Scholes (BJS), e, não testaram diretamente esta
suposição central do modelo, concentrando-se nas características da
"Security Market Une" (SML), partindo do princípio de que se a carteira
de mercado é eficiente, existirá uma relação positiva e linear entre os
betas e os retornos esperados e uma carteira sem risco produzirá um
retorno igual à taxa livre de risco, o que será testado pelos autores.

Descobriram que a inclinação da estimativa da SML que
encontraram era 0,01081, que deveria ser o prêmio pelo risco do
"portfolio" de mercado, ou seja, 12,972% ao ano. O intercepto da linha,
que deveria ser a taxa livre de risco, encontrado foi 0,00519, ou 6,225%
ao ano, o que seria substancialmente superior às taxas livre de risco do
período. Assim, concluíram os citados autores que seus resultados
seriam consistentes com o CAPM que permite emprestar a taxa livre de
risco, mas não tomar emprestado à esta taxa.

Ainda, encontraram uma SML linear e positivamente inclinada,
suportando a idéia do CAPM, com os betas explicando as variações dos
retornos.

Fama e MacBeth (FM) também estudaram as propriedades da
SML, mas desta vez tentaram prever as taxas de retorno futuras das
carteiras, com base em variáveis de risco estimadas em períodos
anteriores.

Seus resultados revelaram que, com 90% de confiança, a relação
parece ser linear, não há lugar para variância residual, mas como o
intercepto é maior que a taxa livre de risco, o modelo deveria permitir que
se emprestasse à taxa livre de risco, mas não que se tomasse
emprestado a essa mesma taxa.

Estes testes foram importantes pois, depois de sua publicação,
acadêmicos passaram a confiar mais no CAPM; contudo, em 1976,
Richard RoII publica sua famosa crítica, dizendo, basicamente, que:

a) os testes empíricos do CAPM testaram, na realidade, características
da SML (como a linearidade, inclinação positiva, intercepto, variância
residual) e não a suposição básica do modelo, ou seja, a eficiência da
carteira de mercado (se o mercado for eficiente, a SML terá tais
características, mas o inverso não é necessariamente verdadeiro);
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b) para testar se a carteira de mercado é eficiente, dever-se-ia testar a
carteira de todos os ativos do mundo, o que seria impossível ( e mais:
dever-se-ia testar a eficiência de uma carteira ponderada pelo valor,
"value weighted", e não a "equally weighted" testada) ;

c) os testes realizados eram tautológicos, pois seus resultados seriam
consistentes com o CAPM, mesmo que os retornos em questão
fossem sorteados (tirados de um chapéu!), portanto, resultados de
testes como aqueles poderiam ser consistentes com o CAPM,
independentemente da real estrutura de preços vigente no mercado!
Se isso for verdade, aprendemos pouco ou nada sobre a estrutura de
preços com estes testes e o CAPM nunca foi, realmente, testado.

Em 1992, Fama e French estenderam o estudo de Fama e
MacBeth (1974) para os últimos quarenta anos e descobriram pouco
apoio à noção de que as ações que apresentam maior risco sistemático
(assim definido como sua contribuição à volatilidade do índice de
mercado) podem produzir taxas médias de retorno superiores para seus
investidores.

Apresentada, rapidamente, a evolução da Teoria e os principais
testes e críticas a seu respeito, podemos nos concentrar na teoria
alternativa ao CAPM, objeto deste estudo, que será tratada com mais
profundidade, com o objetivo de esclerecer as dúvidas que possam surgir
quando da análise dos resultados de sua aplicação.

1.2 ARBITRAGE PRICING THEORY (APT)

o modelo tratado até agora, CAPM, baseia-se no argumento de
Dominância de risco e retorno para as relações de equilíbrio de preços,
ou seja, tal modelo confia na noção de que os investidores preferirão as
carteiras com menor risco, para iguais retornos e maior retorno para os
mesmos níveis de risco. Mais ainda: segundo este argumento, quando as
relações de equilíbrio de preços são violadas, muitos investidores farão
mudanças em suas carteiras, dependendo de seu grau de aversão a
risco e a agregação dessas modificações limitadas individuais é
requerida para se criar um grande volume de compras e vendas que
restaure o equilíbrio de preços.

o Arbitrage Pricing Theory (APT), por sua vez, apoia-se no
argumento de Arbitragem. Uma oportunidade de arbitragem surge
quando um investidor constrói uma carteira de investimento zero e lucro
certo, por exemplo: um ativo tem diferentes preços em diferentes
mercados e esta diferença é maior que os custos de transação; o
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investidor vende a descoberto tal ativo no mercado em que ele está mais
caro e, com o dinheiro obtido, o compra no mercado em que está barato,
auferindo lucro certo e sem investir seu próprio dinheiro. Uma vez que o
investimento necessário para a operação é nulo, este investidor procurará
deter uma posição infinita nessa "máquina de fazer dinheiro" e sua ação
sozinha já seria suficiente para pressionar os preços e os levar de volta
ao equilíbrio.

o que faz o argumento de Arbitragem mais forte que o de
Dominância é que segundo tal argumento, a ação de um só investidor
que queira aproveitar as oportunidades de arbitragem ao infinito
dispensa a necessidade de se agregarem as posições limitadas
individuais do argumento anterior.

Ross (1976) propôs o Arbitrage Pricing Theory, começando com
um modelo de um só fator, assumindo os retornos como função de um
fator macro e um micro, mas sem a necessidade de assumir que o fator
macro possa ser aproximado por um índice de mercado.

o modelo diz que o retorno de um ativo é seu retorno esperado,
[E(Ri)], mais um volume aleatório, cujo valor esperado é zero, atribuível
aos eventos econômicos não antecipados, mais outro volume aleatório
(também de valor. esperado zero) de eventos específicos da companhia.

(A.2.2)

, onde:

F =

retorno esperado
sensibilidade da companhia ao macro-fator
variação inesperada do fator
fator específico da companhia

E(R;) =
fJ =j

=

Se construirmos uma carteira de n ações, com pesos Wj, tal que
nLWj = 1 , o retorno dessa carteira será:

1=1

(A.2.3)
, onde:

= retorno da carteira de nações;
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E(rp) =

f3p =
ep =

retorno esperado da carteira;
sensibilidade da carteira ao fator F (do sistema);
fator específico da carteira p.

Além disso:

(A.2.4)
n

fJp = I Wi X fJi
i=\

e

(A.2.5)
11

< = LWi xei
i=l

, onde:

= sensibilidade da carteira ao fator F (do sistema);
sensibilidade de cada ação I ao fator F;
fator específico da carteira;
fator específico de cada companhia i que compõe a carteira p.

=
=
=

Podemos dividir a variância da carteira em sistemática e não
sistemática, ou seja:

(A.2.6)

, onde:

0";' é a variância do fator F e 0"2(ep)é o risco não sistemático da carteira,
que é dado por:

(A.2.7)
n

a2(ep} = Lw; x a2(e;)
i=1

tal que, quando a carteira é bem diversificada, a variância não sistemática
é zero, independentemente se os pesos entre os ativos dessa carteira
são iguais. Então, para uma carteira diversificada, podemos concluir:

(A.2.8)
e

(A.2.9)
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Como o risco específico pode ser diversificado, somente o risco do
fator comanda um prêmio em equilíbrio de mercado, já que os riscos não
sistemáticos se anulam entre companhias, em carteiras diversificadas, e,
portanto, só o sistemático é relacionado aos retornos.

Na figura, a seguir, que relaciona o retorno ao p, a situação de
arbitragem ocorre toda vez que existirem dois ativos de mesmo p, mas
retornos diferentes. A conclusão é que para evitar o surgimento de
oportunidades de arbitragem, toda carteira diversificada deve estar na
linha da mesma figura, partindo de Rf.

Oportunidade de Arbitragem

- 15~oo -c: o 10~ "C

o cu...., ~ 5Q) Q)o:: C.
tn

OQ) ,

O 0,5 1 1,5 2

Beta do fator

Figura 1- Oportunidade de Arbitragem

Considerando que a carteira de mercado é diversificada, ela
também estará situada na linha em questão e, já que sabemos que tem
P=1, podemos encontrar a equação de sua reta:

(A.2.10)

que é igual à SML do CAPM sem, contudo, a necessidade das restrições
daquele modelo.

Enfim, a vantagem desta teoria é que não precisamos do retorno
da carteira (teórica) de mercado, mas do retorno de qualquer "portfolio"
diversificado (e que esteja na linha da figura acima). Outra vantagem é
que o APT mostra que o Modelo de índices pode ser usado, desde que a
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carteira usada como "proxy de mercado" seja
diversificada.

suficientemente

o APT também pode ser ampliado, para considerar 2, 3, n fatores,
se considerarmos que:

(A.2. ~1)

onde:
F'" = mudança inesperada do fator n=1 ,2...

(A.2.12)

(A.2.13)

E(FJ=O

E(eJ = O

Se formarmos uma carteira com os ativos 1 e 2, seu retorno deverá
ser:

(A.2.14) E(rp) = E(rl) x Rpl + E(rJ) x /3PJ + (I - /3PI - /3PJ)x 'r =
rI + fJ 1'1 X [E(lj) - rI] + fJ p2 x [E(r1) - rI]

E qualquer carteira diversificada com betas ~p1 e ~p2 deverá ter tal
retorno, a fim de que não existam oportunidades de arbitragem. Note que
a equação acima é uma simples generalização da SML com um só fator.

Num artigo mais recente, Grinblatt e Titman (1987) mostraram que
há uma diferença crucial entre o CAPM e o APT em termos de
testabilidade; enquanto os testes do CAPM dependem dos testes da
verdadeira carteira de mercado (segundo observamos na Crítica de
RolI), abstendo-se de argumentos quanto à eficiência de "proxys" de
mercado, o APT realiza previsões sobre a eficiência de subpopulações,
desde que diversificadas. Assim, supondo que lidamos com uma
estrutura de n fatores e que aplicamos a Análise Fatorial numa
subpopulação de investimentos para determinar a identidade de n
"portfolios" cada um dos quais servindo como "proxy" para um dos
fatores, os autores mostram que podemos esperar que estes n
"portfolios" estejam no conjunto eficiente para a subpopulação apenas se
assumirmos o APT como verdadeiro.

1.3 TESTES SOBRE O APT
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As pesquisas acerca dos modelos multifatores ainda são
inconclusivas, segundo a maioria dos autores (como Bodie, Markus, Kane
e Haugen), principalmente pelas dificuldades estatísticas que se
encontram, as quais detalharemos adiante. De qualquer forma, há duas
linhas gerais de pesquisa, a saber: Análise Fatorial e Pré-especificação
de Fatores.

o objetivo desta seção é explicar alguns dos trabalhos, de ambas
as linhas de raciocínio que, por sua vez, inspiraram os testes e resultados
desta pesquisa, que serão analisados em seções subseqüentes.

Um dos primeiros testes empíricos sobre o APT foi realizado por
RolI e Ross (1980), com uma metodologia bastante similar à usada por
Black, Jensen e Scholes ao testarem o CAPM (como já discutimos), na
medida em que RolI e Ross (RR) estimaram os betas (relativos aos
fatores) dos títulos e, depois, estimaram relações entre os betas dos
títulos e as taxas médias de retorno.

Antes deste trabalho, referenciam-se testes do CAPM, que
procuravam refutar a idéia de que os retornos fossem gerados por
apenas um fator.

Podemos citar, a exemplo de RolI e Ross, o trabalho de Farrar
(1962), que tinha o objetivo de estudar o processo de decisão de
investimentos. Assim, Farrar agrega os dados mensais de todos os ativos
transacionados de janeiro de 1946 e setembro de 1956 em 47 grupos de
indústrias, 6 de "bonds", 4 de não-indústrias e dinheiro ("cash"), ao todo,
58 variáveis que explicariam os retornos dos "portfolios" dos 23 fundos.
Utilizando análise fatorial, descobre que 13 variáveis explicam a maior
parte da variação dos retornos das carteiras estudadas, quais sejam: 5 de
"industrial equities", 3 de títulos ("bonds"), 1 de seguro de vida, 1 de
bancos, 1 de estradas de ferro, 1 de utilidade pública e dinheiro.

Também deve ser mencionado o trabalho de King (1966) que testa
316 ações listadas na NYSE, de maio de 1927 a dezembro de 1960,
utilizando-se da classificação de 2 dígitos da lista da SEC, usando, 6
indústrias genéricas: tabaco, petróleo, metais, ferrovias, utilidades, lojas
de varejo.

Seu modelo hipótético contemplava 3 efeitos: o de mercado, o de
indústria e o de firma, bem no espírito do Arbitrage Pricing Theory (na
época, não disponível) , sendo a variável dependente representada por:

Yt = log (preço t / preço t-1), onde preço refere-se ao último preço
de fechamento do mês ou à média entre "bid" e "ask" do último dia do
mês (para quando não houve negociação).
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Separou, então o período total em subperíodos: junho/1927 a
setembro/1935 (100 meses); outubro/1935 a fevereiro/1944 (101 meses);
março/1944 a julho/1952 (101 meses); agosto/1952 a dezembro/1960
(101 meses.

Utilizando análise fatorial, conclui que metade da variância de uma
ação típica pode ser explicada pelo fator de mercado, com o segmento de
ferrovias e metais mais fortemente associados ao mercado ( 64% de sua
variância, aproximadamente, seria explicada por este fator), enquanto o
segmento de tabaco estaria menos dependente deste efeito. De grande
relevância é a descoberta que enquanto 58%, em média, da variância,
poderia ser atribuída ao mercado no primeiro subperíodo, apenas 31% o
seria no último, evidenciando que a influência do efeito mercado parece
ter diminuído nos últimos anos do período estudado. Para o período total,
conclui que não mais que 20% da variância é explicada pelo efeito
indústria.

A seguir, pesquisa se os fatores de indústria explicariam maior
proporção da variância, se tirássemos o efeito mercado, concluindo que,
após a remoção do mercado, o efeito de indústria explica a maior parte
da variância. Aparentemente, segundo o autor, em média, petróleo,
utilidades e tabacos teriam mais fortes efeitos de indústria, enquanto
ferrovias, lojas e metais, mais fracos. A análise dos períodos mostrou
que a influência dos fatores das indústrias mudou muito pouco ao longo
do tempo e, portanto, a redução associada à influência do mercado
(citada acima) se deve muito mais ao relativo aumento da influência de
fatores específicos às empresas, ou fatores outros que não de mercado
ou indústria.

Em 1973, Meyers escreveu um artigo com o propósito de
demonstrar que os resultados de King exageravam a influência dos
fatores de indústria e de atualizar os mesmos resultados para o período
findo em 1967.

Mey~rs critica King, argumentando que a amostra por este
escolhida incluía apenas ações representando grupos de indústria
homogêneos e bem definidos, acrescentando que seria duvidoso
generalizar as conclusões sobre a significância dos fatores de indústria
assim geradas para um universo de ações pertencentes a grupos não tão
homogêneos; desta forma, deveria o criticado autor ter usado uma
amostra representativa de todos os segmentos do mercado que
procurava estudar.

Foi por este motivo que Meyers se propôs a estudar uma segunda
amostra de 60 ações, sujeita a análise idêntica à de King, a fim de avaliar
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o impacto da escolha da amostra nos resultados acima reportados. Com
o objetivo de prover oportunidades adequadas para os fatores de
indústria aparecerem nos resultados, Meyers usou uma mostra de cinco
ações de cada uma das vinte indústrias; a amostra incluía as mesmas
seis indústrias analisadas previamente.

Então, Meyers utilizou a Técnica de "Principal Components" para
remover da matriz de correlações a porção da correlação entre as
variáveis associada ao fator de mercado (por esta técnica, o primeiro
componente principal que representa a combinação linear associada com
a maior porção possível da variância da variável resposta é tomado como
representante do fator de mercado). Ao retirar esta porção, no entanto,
Meyers admite não ter razões para modificar as conclusões de King,
revelando que as ações de um grupo eram mais fortemente
correlacionadas com as ações do mesmo grupo de indústria,
confirmando, contudo, suas expectativas de que a influência do fator
indústria é menos dominante na amostra com indústrias menos
homogêneas.

Conclui observando que embora haja evidência de que alguns
componentes estejam associados com algum tipo de indústria, há
evidência substancial de que alguns componentes de mudanças de
preços de títulos sejam virtualmente independentes das classificações de
indústria, o que sugere a possibilidade de que algumas características
das companhias, além da classificação por indústria, estejam associadas
com padrões de comportamento de mudanças nos preços.

Já em 1978, Langetieg apresenta um artigo com o objetivo de
examinar a magnitude dos ganhos dos acionistas de uma fusão. Assim,
dever-se-ia comparar a mudança de preço da ação de uma firma que
passou por processo de fusão à mudança de preço de uma firma idêntica
que não passou por tal processo; no entanto, notando a falta de tal
"bechmark", o autor propõe a utilização índices de performance,
baseados num modelo que contempla o mercado (como o CAPM) e
outro que considere o mercado e a indústria (para representar a indústria,
escolheram-se os títulos cujo comportamento de preço se aproximava
fortemente do da empresa em fusão).

Sua base de dados consiste em 149 empresas que sofreram fusão,
selecionadas do "Center for Research in Security Prices"(CRSP), da
Universidade de Chicago, entre as ações da NYSE. Para cada fusão, os
dados foram coletados para 72 meses antes e 72 meses depois do
acordo. Os resultados mostram que o modelo com dois fatores contribuiu
com um nível significante de poder explicativo adicional, levando a maior
precisão na estimativa de excesso de retornos.
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Concluiu, ainda, que a firma adquirida tende a se beneficiar mais
(em termos de mudança de preços) que a firma que a adquire (uma vez
que seus retornos eram maiores antes da fusão, o que, segundo o autor,
pode tê-Ia motivado).

Baseados nesta extensão de trabalhos apontando para a direção
de modelos multifator, é que RolI e Ross se propõem a investigar se tais
fatores existem e a levantar questões sobre sua precificação.

Utilizaram-se da Análise Fatorial, cuja entrada é a matriz de
covariâncias entre os retornos dos títulos da amostra, determinando,
assim, os betas que melhor explicam as covariâncias existentes entre os
títulos da amostra. Cada fator pode ser pensado como uma porção
sistemática dos retornos para uma carteira ponderada dos títulos da
amostra. Assim, a análise determina um conjunto de fatores e um
conjunto de betas para os fatores tal que se minimizem as covariâncias
entre os retornos residuais. E os fatores entram no programa até que a
probabilidade do próximo fator explicar uma parte significante das
covariâcias entre os títulos caia abaixo de um nível determinado.

A vantagem dessa abordagem, assim apontada por Hamao
(1988), é que habilita o pesquisador a encontrar o número apropriado de
fatores que são significantes na precificação dos ativos e a caracterizá-
los estatisticamente.

RolI e Ross destacam a vantagem de que o APT se aplica a
subconjuntos do universo dos ativos, eliminando a necessidade de
justificarem a escolha de uma "proxy" do "portfolio" de mercado, como no
caso dos testes do CAPM. Outra vantagem desse modelo, citada pelos
mesmos autores, é que o APT não requer suposições de utilidade (muito
criticadas no CAPM), nem é restrito a um período apenas (valendo para
multi períodos também).

Assim, RolI e Ross analisaram 42 grupos de 30 ações do período
de julho de 1962 a dezembro de 1972 e concluíram que quatro a cinco
diferentes fatores tinham alto poder explicativo e que a variância residual
não estava relacionada ao retorno médio (neste artigo, observam que se
o APT fosse válido, este deveria exatamente ser o resultado a esperar,
uma vez que os componentes diversificáveis deveriam ser eliminados
pela formação de carteira e a parte não diversificável deveria depender
apenas dos fatores identificados).

Um dos problemas com este tipo de pesquisa, segundo Ohrymes,
Friend e Gultekin (1984), é a necessidade de conduzir a Análise Fatorial
em amostras relativamente pequenas e, ao dividir a amostra total, fatores
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que explicariam covariâncias entre os títulos de diferentes grupos
poderiam ser ignorados. Tome como exemplo uma amostra pequena que
contenha apenas uma empresa de cosméticos; numa amostra grande, o
fator indústria de cosméticos poderia ter poder explicativo significante.
RolI e Ross argumentam que este não é realmente um problema grave,
pois numa carteira diversificada, este efeito cosméticos estaria eliminado
(pois seria diversificado).

Na mesma pesquisa, Ohrymes, Friend e Gultekin concluíram que
quando o número de títulos incluídos na amostra aumenta de 15 para 60,
o número de fatores significantes aumenta de 3 para 7. Eles criticam o
estudo de RolI e Ross, argumentando que, uma vez que a análise fatorial
não determina quais são os fatores, mas quantos são eles, não é
possível desenvolver testes sobre se um determinado fator é ou não
precificado individualmente, através de testes de "T student", sendo
preferível investigar se um conjunto de fatores é precificado
(coletivamente), através de testes de "F Snedecor".

Num estudo seguinte, do mesmo ano, os mesmos autores
descobriram que o número de fatores precificados também é dependente
do número de observações. Assim, tais estudos indicam que o APT pode
ser difícil de se testar, utilizando-se Análise Fatorial.

Chen (1983) contesta os argumentos de que o APT não seria
rejeitável, dado seu aspecto tão geral (o modelo afirma que os retornos
são gerados por mais de um fator, mas não especifica quantos, nem
quais) e procura comparar o desempenho empírico do APT com o do
CAPM. Segundo este autor, o resultado mais importante do APT é que
apenas os riscos refletidos na matriz de covariâncias são precificados,
nada mais; então, se um pesquisador for capaz de encontrar uma
variável precificada e não refletida na matriz de covariâncias, ele poderá
rejeitar o modelo. Por exemplo, se os retornos diários das firmas
pequenas aumentassem 1% ao dia, tais retornos seriam
significativamente maiores que os de empresas grandes, independente
do número de fatores que fossem extraídos da matriz de covariâncias.
Assim, utilizará variáveis como variância residual e tamanho do
patrimônio para testar o APT, justificando a escolha de tais variáveis
devido à alta correlação documentada entre as mesmas e os retornos
médios. A ferramenta utilizada na pesquisa é a análise fatorial, não sem
antes reconhecer as limitações apontadas por seus colegas acadêmicos.
Concluiu que o APT não pode ser rejeitado em favor de hipóteses
alternativas, a variância residual e o tamanho de firma não têm poder
explicativo adicional, depois de considerados os fatores da matriz de
covaríáncías, e que o modelo mostrou-se mais apropriado que o CAPM,
ao explicar os retornos do S&P500 e índices "value weighted" e "equally
weighted" .
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Nesta ocasião, ressalta o autor: "podemos fazer suposiçoes e
produzir uma teoria que especifica quais variáveis deveriam entrar na
equação de precificação e testá-Ia; ou podemos examinar os retornos
realizados dos ativos e determinar empiricamente a quais variáveis
(sugeridas por teorias) eles correspondem. O APT está mais no espírito
da segunda abordagem . Obviamente, algum termo diversificável pode
remanescer, mas construindo grandes "portfolios", cada um com milhares
de títulos, podemos obter séries temporais do comportamento dos fatores
comuns e podemos confrontá-Ias com séries do comportamento de
variáveis econômicas globais, como produção industrial, taxas de juros, e
outras. Esta é provavelmente a direção mais importante das pesquisas
futuras." Com efeito, esta é a direção das pesquisas de Pré-especificação
de fatores, segunda linha de pesquisa do APT, de que trataremos
adiante.

Em 1988, a exemplo de Chen, Beenstock e Chan procuram testar o
APT, "vis-à-vis" o CAPM, à luz de suas características: número de fatores
explicativos, linearidade, efeito tamanho e variância residual, no mercado
do Reino Unido (embora admitam que os testes do CAPM são muito
menos sldsns;:os;:, pois S;:U::lhipótss;:s origin::ll ::l tss;:t::lr lá o APT, s;:sndo o
outro modelo apenas a hipótese alternativa). Para tanto, analisam os
retornos mensais de 220 ações de companhias britânicas,
continuamente listadas de dezembro de 1961 a dezembro de 1981, que
tiveram pelo menos uma negociação por mês neste período (observam
que uma vez que as companhias menores tendem a sofrer maior número
de faltas de negociação, sua amostra pode estar viesada na direção de
companhias grandes), que foram divididas em três sub-amostras,
ordenadas alfabeticamente; sua hipótese é a de que se o APT está
correto, se aplicaria a cada sub-amostra de dados, uma vez que as
amostras são tão pequenas que qualquer risco não sistemático não pode
ser diversificado. Utilizam-se de análise fatorial para concluírem que 1)
uma proporção relativamente alta da variância dos retornos esperados no
mercado de 220 títulos do Reino Unido pode ser explicada em termos do
APT; 2) Assumindo que nenhum dos fatores estimados é idiossincrático
ou setorial, o poder explicativo de um modelo APT de 20 fatores é
significativámente maior que o de 4 fatores, o que sugere que o número
de fatores precificados no Reino Unido dificilmente será pequeno;
3)Contudo, não podemos estar certos de que nenhum dos fatores
identificados é idiossincrático, uma ambigüidade inerente a este tipo de
teste e sobre a qual concordam vários autores citados; 4)0 APT ainda é
reforçado por linearidade e falta de "efeito tamanho" confirmados, apesar
da constatação de precificação da variância residual; 5)Apesar de seus
testes serem, admitidamente, pouco compreensivos, o CAPM sempre foi
rejeitado em favor do APT; 6)0 número de fatores parece ser
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proporcional ao tamanho da amostra, em conformidade com os testes
efetuados no mercado americano.

Em 1993, Connor e Korajczyk propuseram uma abordagem
ligeiramente diferente nesta linha de pesquisa, cuja característica
relevante é assumir que os retornos dos ativos sigam um modelo fatorial
aproximado, ao invés de um modelo fatorial rígido. Isto significa dizer que
os autores estariam assumindo que os componentes diversificáveis dos
retornos dos ativos não necessariamente devam ter zero correlação entre
os ativos, o que não seria exatamente um crime e teria sido admitido pelo
próprio Ross (1976), que ressaltou que a exigência básica para o modelo
APT é que o risco de não-fator possa ser diversificado em carteiras
amplas, mas este critério de diversificação não exige que a correlação
entre os retornos diversificáveis seja estritamente zero, apenas
requerendo que seja suficientemente fraca para permitir a aplicação da lei
dos grandes números.

A vantagem desta nova abordagem, segundo seus criadores, é que
ela parece mais intuitivamente aceitável. Parece aceitável que poucas
firmas da mesma indústria possam ter componentes específicos da
indústria, comuns, em seus retornos, que não sejam fontes penetrantes
de incerteza para a economia como um todo. Assumir a estrutura de fator
rígida significaria tratar estes fatores específicos à indústria como fatores
pertinentes a toda a economia. É esta estrutura que vem sendo
assumida na literatura de Análise Fatorial padrão e para ela há testes de
probabilidade para o número de fatores.

Segundo Connor e Korajczyk, na presença de um Modelo Fatorial
Aproximado, os testes que assumem o modelo rígido tendem a identificar
fatores demais. Ressaltam os autores que pode ser por este motivo a
descoberta de Dhrymes, Friend e 'Gultekin (1984), comentada
anteriormente, de que o número de fatores significantes cresce com o
número de ativos estudados.

A proposta dos citados autores é a de testar que se k é o número
correto de fatores, então não deverá haver uma queda significante
(ajustada ao número de graus de liberdade) na "cross-sectional mean
square" dos retornos diversificáveis, aumentando-se de k para k+1
fatores. E eles desenvolvem estatísticas para saber se a queda em
questão é significante.

Aplicam seu teste a uma amostra de retornos mensais de ações da
NYSE, para o período de janeiro de 1967 a dezembro de 1991, uma
amostra com 300 meses, dividida em blocos de 60 meses cada.
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Descobriram que há uma grande queda no poder explicativo extra,
quando se altera de um para dois fatores e depois um pequeno declínio
no poder explicativo para cada fator adicional. Ainda, descobriram que
janeiro tem duas vezes a variância média dos. retornos dos demais
meses, o que parece estar de acordo com a literatura citada, cujos
trabalhos concluíram que os fatores, depois do primeiro fator, são mais
importantes para os testes de precificação do APT em janeiro.

A exemplo disto, Cho e Taylor (1987) estudaram 340 companhias
das bolsas de valores americanas, classificadas de acordo com o valor
de mercado e o tipo de indústria, de janeiro de 1973 a dezembro de 83 e
divididas em três tipos de amostras: aleatórias, por valor de mercado e
por tipo de indústria às quais aplicaram Análise Fatorial e descobriram
que a matriz de covariância dos retornos difere em janeiro, em relação
aos outros meses e que também existe um "efeito tamanho" nos retornos,
na medida em que o grupo das menores companhias tem o mais alto
retorno médio em janeiro, indicando que o grau em que as empresas se
movimentam conjuntamente teria muito mais relação com valores de
mercado que com o tipo de indústria a que pertencem).

Gultekin e Gultekin (1987), por sua vez, analisaram os retornos
diários de ações obtidas no CRSP, de 3 de julho de 1962 a 31 de
dezembro de 1981; descobrem que uma vez que a variância residual é
incluída como variável explicativa, a hipótese de que o prêmio por risco é
nulo não pode ser rejeitada a 5% de confiança, embora a variância
residual seja precificada em, pelo menos 5 grupos a 5% e dez grupos a
10% de confiança. Finalmente, observam que os retornos médios em
janeiro são cinco a dez vezes maiores que na maioria dos meses,
notando, também, que o prêmio por risco é sempre significante em
janeiro, mas raramente em outros meses e que, retirando-se os meses de
dezembro e janeiro da amostra, o prêmio por risco e a variância residual
são raramente precificados; tudo isto implicaria, segundo os autores, que
o APT pode explicar as relações de risco e retorno somente em janeiro,
independentemente do tamanho dos grupos de ações que analisamos.

Baseados nesta conformidade de resultados, Connor e Korajczyk
(1993) concluem, então, pela necessidade de ajustes para a diferença
entre janeiro e não-janeiro.

Encontram, assim, um ou dois fatores significantes nos meses não
janeiro e seis fatores para os meses de janeiro (a 10% de confiança).

Ressalte-se apenas que, apesar de mais atual e flexível que a
Análise Fatorial padrão, este trabalho deve, ainda, ser considerado à luz
das críticas de seus semelhantes.
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Outro problema com esta linha de pesquisa, levantado por Hamao
(cujo trabalho será comentado adiante) é que, apesar de definir o número
de fatores com real poder de explicação sobre os retornos dos títulos,
não especifica quais são estes fatores, perdendo, assim, interpretação
econômica.

Em um artigo sempre considerado pelos demais pesquisadores,
Shanken (1982) aponta mais um problema em se testar o APT através da
Análise Fatorial, quando a matriz de covariâncias da amostra não é
representativa da covariâcia dos ativos na economia. Ao formar carteiras
de qualquer conjunto de ativos, Shanken demonstra que a análise fatorial
pode produzir muitas estruturas de fatores diferentes, das carteiras
manipuladas; no caso extremo em que as carteiras construídas sejam
mutuamente não correlacionadas, a análise fatorial não produz fator
algum em comum. Assim, considere que os retornos obedecem uma
estrutura de dois fatores, F1 e F2, e que testaremos tal teoria com duas
amostras separadas, tal que a primeira combine as empresas de forma
que seu beta com relação ao primeiro fator seja zero e a segunda
combine as empresas de forma que seu beta com relação ao segundo
fator seja zero; ao rodar a análise fatorial em cada amostra, concluiremos
que a estrutura é de apenas um fator (lembre-se de que, uma vez que a
análise fatorial não nos diz quais são os fatores, mas apenas quantos
eles são, não saberemos que exístiarn dois fatores diferentes na estrutura
verdadeira); mais adiante, quando relacionarmos os betas dos fatores
aos retornos médios, concluiremos que a precificação do suposto fator
único é diferente entre as amostras, nos levando a rejeitar o APT
incorretamente.

Shanken acrescenta que, semelhantemente à critica de RolI aos
testes do CAPM (de que, utilizando-se de "proxys" do mercado para
testar a eficiência do "porttolto" de mercado, tais testes apenas
analisavam a eficiência destas "proxys" e que o CAPM não poderia ser
testado sem o conhecimento do verdadeiro "portfolio" de mercado), no
caso do APT, o pesquisador é confrontado com a tarefa de identificar a
estrutura de fator relevante, que é desconhecida pelo modelo (assim
como o mercado do CAPM). Pior, Shanken argumenta que, no caso do
CAPM, temos alguma noção do que seja "portfolio" de mercado (todos os
ativos presentes na economia mundial, financeiros ou não, divisíveis ou
não), ao passo que não temos idéia de qual seja a "estrutura de fator
relevante" para o APT.

Conclui o autor que a análise fatorial é uma ferramenta estatfstica
e, como tal, está apenas preocupada com correlações estatísticas,
sendo, portanto, cega a considerações econômicas agregadas. A falha
dos trabalhos empíricos do APT em discriminar entre representações
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fatoriais alternativas, baseando-se nas considerações econômicas mais
gerais é uma fraqueza fundamental dessa linha de raciocínio.

Segundo Beenstock e Chan (1988), o fato de que os fatores não
podem, através da análise fatorial, ser interpretados torna impossível,
sem se saber o que eles representam, distinguir fatores sistemáticos dos
idiossincráticos, o que resulta em investigações insatisfatórias.

Como linha de pesquisa alternativa, existe a Pré-especificação dos
fatores, que permite o uso de amostras grandes para a estimação dos
betas e ÀS, partindo da hipótese de que um conjunto específico de fatores
explica a matriz de covariância entre os títulos, ou protege sua carteira de
riscos específicos ("hedge").

Burmeister e McElroy (1988) destacam, ainda, entre as vantagens
desta abordagem o fato de que os fatores e seus preços têm
interpretação econômica (e são, muitas vezes escolhidos em função
dessa interpretação, como no caso de Hamao, que veremos em breve);
ainda, fatores econômicos introduzem, segundo os autores, informação
adicional, ligando o comportamento de preço dos ativos a variáveis
econômicas, ao invés de apenas usar preços de ativos para explicar
preços de ativos.

Um teste simples, neste sentido, foi efetuado por Sharpe (1982),
que se propôs a selecionar uma lista de atributos e observar se eles
"serviam" para um hiperplano de mercado de títulos; a checagem dos
atributos foi feita através de testes de T-Student, considerando
significantes todos os atributos cuja estatística fosse maior que 2.

Os atributos escolhidos foram:

1. "Dividend Yield";

2. Tamanho;

3. Beta histórico do título, obtido regredindo-se o retorno em excesso do
título pelos sessenta meses anteriores, em relação ao S&P500; as
ações com betas elevados seriam as "agressivas", saindo-se melhor
quando o mercado fosse bem e pior quando este fosse mal;

4. Alpha, obtido do intercepto da regressão acima mencionada; segundo
o autor, ações com este valor positivo indicam que estão ajustadas ao
mercado, foram bem em relação a ele;
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5. "Bond Beta", obtido pelo beta da regressão dos retornos em excesso
dos sessenta meses anteriores com os retornos de um título de longo
prazo do governo; títulos com este valor negativo mover-se-iam para
direções opostas aos títulos de longo prazo do governo.

Procedeu-se à regressão dos retornos de cada título (dos 2197
selecionados para a amostra) nos 588 meses (1931 a 1979) para os
citados fatores. Realizados os testes de t, todos os atributos
apresentaram estatística superior a 2, indicando para o autor uma
evidência da necessidade de se incluírem todos os atributos na análise.

Regredindo-se os retornos em excesso de cada título por sessenta
meses anteriores, quanto maior o desvio padrão desta regressão, mais
provável o retorno de um título refletir o atributo especifico deste, em
lugar dos fatores designados. O pesquisador observou, também, a
variância dos componentes sistemático e não sistemático do risco e
comparou-os com o componente total. Assim, raciocinou que se a
variância dos retornos, específica ao título, fosse 60% da variância total
do seu retorno em excesso, poder-se-ia dizer que os fatores explicavam
40% da variância dos retornos em excesso da ação.

Finalmente, conclui seus testes apontando que a alta correlação
entre o beta e o retorno em excesso dos títulos mostra que o beta futuro
se relaciona com o beta histórico.

Com este teste, Sharpe argumentou que, embora não confirmando
ou rejeitando o CAPM, provou-se que os fatores apontados
relacionavam-se com o beta e este, por sua vez, com os retornos.

Num estudo mais recente, entretanto, Burmeister e McElroy (1988),
argumentam que "se você descobrir que companhias menores ganham
maiores retornos esperados que as maiores, dados os demais fatores de
sua análise, adicione um 'portfolio' de companhia pequena a fim de
capturar o efeito firma pequena no trabalho".

Segundo Bodie, Markus e Kane (1996), um teste pormenorizado de
modelos de equilíbrio multifatores, com fatores pré-especificados, ainda
não existe e requereria três estágios:

1. Especificação dos fatores de risco;
2. Identificação dos "portfolios" de "hedge" ;
3. Teste do poder explicativo e dos prêmios pelo risco dos "portfolios" de

"hedge" ;
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Um passo nesta direção foi dado por Chen, RolI, e Ross (CRR),
em1986, que utilizaram as seguintes variáveis como "proxys" para os
fatores sistemáticos (baseando-se no raciocínio de que, uma vez que os
retornos dependem do valor presente dos fluxos de caixa futuros, as
variáveis a serem escolhidas deveriam ser as que influenciariam no fluxo
de caixa ou na taxa de desconto):

1. MP = Taxa de crescimento mensal da produção industrial;
influenciaria os fluxos de caixa, na medida em que seria, por sua
vez, influenciada por aumentos de produtividade da economia e
melhorias da tecnologia;

Considerada uma novidade em si mesma, a medida usada foi:

(A.2.15) MUD.PROD.lND = PROD, - PROD,_I = log, PROD, -loge PRODt_1

2. DEI = Mudanças na inflação esperada, medida por mudanças nas
taxas de juros de curto prazo (T-bill).

Variável que poderia influenciar o fluxo de caixa nominal. Definida
como:

DEI = PREVISÃO EM t- PREVISÃO EM t-1

(A.2.16) E[IU-l)lt] - E[I(/)!t_l]

3. UI = Inflação inesperada, definida como a diferença entre a real e a
esperada, influenciaria também no fluxo de caixa nominal. Definida
como:

UI = INFL OCORRIDA - INFL ESPERADA
(A.2.17) Icr) - E[I(r)I(r-l)]

, onde I(t) é a primeira diferença mensalmente realizada do índice
de preços ao consumidor, no período (t).

4. UPR = Mudanças inesperadas nos prêmios pelo risco, medidas
pela diferença entre os retornos de títulos privados classificados
como Baa e os títulos de longo prazo do governo, teriam influência
sobre a taxa de desconto e poderiam ser considerados como
inovações em si mesmos; definidas como:
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(A.2.18) UPR=RET CIAS PRIVADAS Baa-RET BOND GOV- - - --
(mesmas maturidades)

5. UTS = Mudanças inesperadas na estrutura a termo das taxas de
juros, medidas pela diferença entre retornos de título do governo de
longo e de curto prazos, podendo influenciar a taxa de desconto.
Definidas por:

(A.2.19) UTS = TÍT _LONGO _PRAZO - Tbillsr_1

Adicionalmente às macro variáveis propostas, os autores também
examinaram as séries temporais de mudanças no consumo real, bem
como séries de preços do petróleo (para testar a hipótese de estes
seriam possíveis fatores sistemáticos que influenciariam os retornos do
mercado)

Partindo dos fatores potenciais já especificados, CRR pularam a
passagem de identificação dos "portfolios" de fatores (aqueles que têm a
maior correlação entre os fatores), para saber o número ideal de fatores
que explicam os retornos observados. Observaram a matriz de correlação
entre os fatores propostos, dividindo o período total em subperíodos
(1953-1983; 1953-1972; 1973-1977;1978-1983), notando forte correlação
entre os prêmio pelo risco e a estrutura a termo; a produção industrial
(tanto mensal quanto anual) são correlacionadas uma com outra e ambas
com as demais variáveis, exceto com as de inflação. Ao mesmo tempo,
as variáveis exibem fraca autocorrelação no período total estudado, com
exceção de produção industrial anual, altamente autocorrelacionada,
enquanto a produção industrial mensal apresenta comportamento
sazonal.

A seguir, agruparam as ações da amostra em 20 carteiras, por
tamanho (valor de mercado), uma variável que, defende-se, pode estar
associada aos retornos das ações, segundo observamos nas
considerações sobre o trabalho de Chen (1983) .

Inicialmente, usaram 5 anos de dados mensais para estimar os
betas dos fatores das 20 carteiras, utilizando a seguinte regressão para
cada carteira:

(A.2.20) r = a + fiM X /',v + fiMP X MP + f3DEI x DEI + f3UI x VI + f3UPR x VPR + f3uTs x UTS

Onde M representa o índice do mercado de ações. Os autores
utilizaram como índices de mercado tanto o índice da NYSE ponderado
pelo valor ("value-weighted"), como o índice da NYSE igualmente
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ponderado ("equally weighted"), chamando-os de VWNY e EWNY,
respectivamente.

Usando os 20 conjuntos de estimativas de betas como variáveis
independentes, eles estimaram uma segunda regressão (com 20
observações, uma para cada carteira) da forma:

(A.2.21 ) r = r o + rM x /3."1 + r!vIP x f3!vIP + r DEI x f3 DEI + r U! x f3U! + r UPR x f3UPR + e

Onde os gamas são estimativas dos prêmios pelo risco nos fatores.

CRR estimaram esta regressão para todos os meses do período,
reestimando os betas da primeira regressão a cada 12 meses.
Realizaram a segunda regressão em 4 variações: excluíram os índices
de mercado e usaram duas medidas alternativas de produção industrial
(uma baseada no crescimento anual da produção industrial e outra
baseada no crescimento mensal). Descobrindo que a medida baseada no
crescimento mensal seria a mais efetiva, incluíram as duas versões dos
índices de mercado, EWNY e VWNY, uma de cada vez, descobrindo que
os dois índices de mercado não são significantes (tEWNY = 1,128 e tVWNY = -
0,633, que são menores que o tsignificância=2,00, usado pelos autores) e
não afetavam os resultados acerca das variáveis, o que significa que os
índices de mercado, segundo os autores, não continham informações
adicionais.

Encontraram sinais positivos para produção industrial mensal e
prêmio pelo risco, que podem ser interpretados como seguro contra
riscos sistemáticos de produção e riscos de aumento da incerteza não
previstos; os sinais negativos das variáveis de inflação foram justificados
com o raciocínio de que os ativos do mercado acionário são,
normalmente percebidos como proteção contra os efeitos inflacionários,
na medida em que seus preços são relativamente mais fixos em termos
nominais que os de outros ativos da economia. O sinal negativo para
estrutura a termo das taxas de juros, segundo os autores, poderia indicar
que depois de quedas nas taxas de longo prazo, haveria um retorno
menor em qualquer forma de capital e investidores que desejassem se
proteger contra esta possibilidade dariam maior valor aos ativos cujos
preços aumentassem quando as taxas de longo prazo caíssem.

Outra conclusão a que chegaram é a de que produção industrial
mensal, prêmio pelo risco, estrutura a termo das taxas de juros e inflação
inesperada teriam significativo poder de previsão. Por outro lado, a
variável de consumo, bem como a dos preços de petróleo não mostraram
efeitos.
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Os autores concluem admitindo que, de forma alguma estão
assumindo que capturaram todas as variáveis que influenciam os
retornos, sinalizando que este foi apenas um começo para esta linha de
pesquisa.

Segundo Bodie, Markus e Kane (1996), tais resultados devem ser
vistos como apenas preliminares, mas seu mérito é o de indicar que pode
ser possível realizar "hedge" de fatores econômicos que afetam o risco de
carteiras de investimentos.

Baseados neste trabalho, Burmeister e Wall (1986) regridem os
retornos mensais de três carteiras alternativas, quais sejam, o S&P500,
uma carteira "equally weighted" de 20 ações aleatoriamente
selecionadas e a carteira do "Fundo T. Rowe Price New Horizons Fund",
usando, como variáveis independentes:

1. UPR, a mudança inesperada no prêmio pelo risco, medida de acordo
com CRR.

2. UTS, a mudança inesperada na estrutura a termo das taxas de juros,
também de acordo com CRR, que pode influenciar os fluxos de caixa
das empresas devido à sua necessidade de financiamento e estrutura
de capital.

3. UI, a inflação inesperada.

4. UGS, a mudança inesperada na taxa de crescimento das vendas
reais, alegando que aumentos nas vendas aumentariam os fluxos de
caixa.

Estimaram as regressões das três carteiras em relação às variáveis
e uma constante, digamos bjo. Os coeficientes de sensibilidade
provaram-se, todos, estatisticamente significantes e seus sinais são
consistentes com as relações estabelecidas pela fórmula de avaliação
(desconto dos fluxos de caixa futuros).

A seguir, regrediram os retornos das três carteiras em relação ao
mesmo conjunto de variáveis independentes, acrescido de uma variável,
qual seja, a de resíduos da regressão da carteira do S&P500 em relação
ao conjunto de fatores macroeconômicos, então chamada de UM, ou
mudança inesperada no índice de mercado não explicada pelos fatores
macroeconômicos iniciais. Os resultados dessa segunda rodada de
regressões são impressionantes: as variáveis explicam não mais cerca
de 30%, mas aproximadamente 80% (precisamente, 82% da carteira
igualmente ponderada e 78% da carteira do citado fundo), o que é
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intuitivo, uma vez que há quatro tipos de risco, além do risco de mercado,
identificados. Segundo os autores, isto prova a necessidade de uma
quebra entre risco de fatores macroeconômicos e outro tipo de risco de
mercado. Ainda, todos os coeficientes de sensibilidade são
estatisticamente significantes.

Para demonstrar que esta abordagem funciona não apenas para
carteiras, mas também para ativos individuais, oito ações foram
selecionadas para representar diferentes indústrias e novas regressões
múltiplas foram efetuadas, como anteriormente, com duas conclusões:
com poucas exceções, os coeficientes de sensibilidade são significantes
(quando algum coeficiente, relativo a algum fator, na equação de
determinado ativo não foi significativamente diferente de zero, isto queria
dizer, para os autores, que o ativo não é sensível a tal fator); além disso,
as sensibilidades dos fatores mostraram grande variação entre ativos,
indicando que os fatores medidos teriam efeitos diferentes entre os
títulos, bem de acordo com a interpretação econômica das variáveis.

Chan, Chen e Hsieh (CCH), em 1985 investigaram o efeito
tamanho de firma para o período de 1958 a 77 com um modelo multifator,
após observarem trabalhos que concluíram que empresas pequenas
tinham retornos médios mais altos que empresas grandes, mesmo após o
ajuste de risco via CAPM; igualmente, em estudos anteriores, Chen
(1981,1983) descobrira que o efeito tamanho era essencialmente
capturado pelos pesos dos fatores do APT (em seus estudos, carteiras de
firmas de diferentes tamanhos não possuíam retornos médios
significativamente diferentes, depois de ajustados aos riscos de fatores, o
que é consistente com a hipótese de que risco é a explicação para o
efeito tamanho de firma e de mercado eficiente).

Baseando-se no trabalho de Chen, RolI e Ross (publicado em
1986, mas conhecido por seus colegas acadêmicos desde 83), CCH
interpretam o efeito tamanho, utilizando-se das mesmas variáveis
macroeconômicas de CRR, diretamente na equação de precificação.
Analisam o período de 1953 a 77, dividindo-o em vinte intervalos de seis
anos; distribuem as companhias de sua amostra em 20 carteiras, por
ordem crescente de tamanho (medido em valor de mercado). A seguir,
regridem cada um dos 20 "portfolios" em relação às variáveis
macroeconômicas, nos primeiros 5 anos de cada intervalo, para estimar
os B's das variáveis; então, realizam regressões "cross-section" dos
retornos das 20 carteiras em relação aos f)'s, mês a mês, no sexto ano de
cada intervalo, para os 20 intervalos, o que resultou em séries temporais
estimadas dos prêmios pelo risco associados a cada uma das
macrovariáveis, de onde puderam testar a hipótese nula de que os
prêmios pelo risco eram zero.
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Descobriram que a taxa de retorno mensal, composta
continuamente, para P1 (empresas menores) era de 1,53% e para P20
era de 0,558%, uma diferença de 0,956% a.m. ou 111,5% a.a.. O
intercepto da equação foi de 0,00444, maior que a taxa do T-Bill para o
período, de 0,000352 e tiveram coeficientes significantes as variáveis de
produção industrial, inflação inesperada e prêmio pelo risco, sendo esta
última a responsável pela maior parte da variação nos retornos médios
"cross-section", o que os levou a concluir que as maiores taxas de retorno
de empresas menores se devem a compensação por maior risco. Além
disso, as diferenças entre os resíduos de grandes e pequenas não são
siginificantes e não são, conjuntamente, zero. Concluem que mesmo que
os resíduos exibam um padrão de efeito tamanho, sua magnitude é tão
pequena que não existiria lucro ao se aproveitar este tipo de modelagem.

Ainda, para testar a teoria de que uma "proxy" do (efeito) tamanho
explicaria as diferenças de retorno entre grandes e pequenas, os autores
incluíram a variável "proxy", representada pelo logaritmo do valor de
mercado de uma empresa e descobriram que esta e as macrovariáveis
podem estar medindo a mesma coisa (colinearidade), concluindo que as
macrovariáveis de seu modelo explicam tão bem o efeito tamanho quanto
a "proxy", o que reforça sua conclusão anterior.

Outro trabalho que merece destaque é o de Keim e Stambaugh
(1986), que parte de dois objet.vos: o primeiro, construir variáveis que
expliquem os prêmios pelo risco de vários ativos; e o segundo, investigar
se a sazonal idade é importante para estimar os retornos esperados,
condicionais a preços dos ativos.

Para tanto, constroem 3 variáveis observáveis (ex-ante), sendo
uma do mercado de títulos ("bone! market") e duas do mercado acionário.
A variável de mercado de títulos é o spread entre os "yields" de títulos de
longo prazo de companhias com classificação abaixo de BAA ("Iow-grade
bonds") e o T-bill de 1 mês (spread estabelecido em base mensal) e as
demais variáveis são: 1) menos o logaritmo da relação do índice real do
Standard and Poor's com sua média histórica (ou seja, o índice
deflacionado do mês anterior em relação à média dos 45 anos
anteriores); 2) menos o logaritmo do preço da ação, obtido pela média
entre as firmas do quintil de menores empresas da NYSE, em valor de
mercado (para captar o efeito tamanho). O período estudado se estende
de 1928 a 1978.

Inicialmente, examinaram o prêmio pelo risco médio do período,
de 7 carteiras, a saber:

1. LTGOV = títulos de longo prazo do governo;
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2. LTCORP = títulos de longo prazo, de companhias de altas
classificações;

3. BAA = títulos de longo prazo, de companhias de classificação BAA;

4. UBAA = títulos de longo prazo, de companhias de classificação
inferior a BAA;

5. 05 = o quintil das ações da NYSE contendo as maiores companhias;

6. 03 = o terceiro quintil de tamanho das ações da NYSE;

7. 01 = o quintil das ações da NYSE contendo as menores companhias;

Listando as estatísticas para tais carteiras, computam o premio
pelo risco para cada uma como a diferença entre o retorno mensal da
carteira e o retorno mensal do T-bill mais curto (com pelo menos um
mês para maturidade). Apresentando os resultados de médias e desvios-
padrão para os "portfolios" em ordem decrescente de classificação de
títulos e em ordem decrescente de tamanho de firmas, notaram que
ambas as medidas (média e desvio) dos prêmios pelo risco crescem à
medida que decrescem as classificações e o tamanho e as correlações
são maiores entre ativos de características similares (títulos do governo
têm maior correlação com de companhias de alta classificação e a seguir
com de baixa classificação que com ações).

A seguir, elaboram uma regressão dos prerruos pelo risco para
cada um dos sete "portfolios" em relação a cada variável ex-ante (a de
retorno, a de S&P , e a de tamanho). Os resultados foram coeficientes
significantes para as três variáveis ex-ante, para as carteiras de títulos,
como para as de ações, sendo positivos e conjuntamente diferentes de
zero. Segundo os pesquisadores, as evidências suportam que o prêmio
pelo risco esperado muda com o tempo e os níveis de preços de ativos
contêm informações sobre os prêmios pelo risco, especialmente para
carteiras de títulos ("bonds").

Numa terceira etapa, testam se as variáveis ex-ante também
prevêem estrutura a termo, ou prêmio por termo de títulos do governo de
várias maturidades, suportando a hipótese de que prêmios por termo
esperados mudam com o tempo.

A seguir, analisam os sete "portfolios" da primeira etapa, com
retornos médios separados entre Janeiro e Não-janeiro, concluindo que
os retornos são maiores em janeiro, principalmente para títulos de maior
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risco; então, regridem o prêmio pelo risco em relação às variáveis ex-
ante e estimam coeficientes separadamente, para Janeiro e Não-janeiro
percebendo que os coeficientes de efeito tamanho aumentam quando cai
a qualidade do "bond", ou diminui o tamanho da empresa, principalmente
em Janeiro. Testam, também, a igualdade de coeficientes de Janeiro e
Não-janeiro e notam que a diferença cresce com a queda da qualidade
do "bond', bem como com a do tamanho da empresa, além de rejeitarem
a hipótese de igualdade (entre os coeficientes de Janeiro e Não-janeiro)
para os títulos de mais baixa qualidade e para as ações de empresas
menores.

Um quinto passo é efetuado, regredindo as diferenças de retorno
no mercado de títulos (RUBAA - RLTGOV)e no mercado de ações (RQ1 -

RQ5), em relação à variável tamanho, descobrindo coeficiente positivo em
janeiro (para títulos e ações), mas não diferente de zero em Não-Janeiro,
e concluem que a variável tamanho e a "dummy" Janeiro explicam grande
parte da variação nas diferenças de retorno.

Ainda, vale a pena mencionar o trabalho de Shanken e Weinstein
(1990), que apontaram a um problema comum a todos os trabalhos que
seguiram a linha de CRR e CCH. Segundo aqueles autores, CRR e CCH
aplicam, em seus trabalhos, um procedimento de dois estágios, a
exemplo do citado trabalho de Fama e McBeth, mostrando estatísticas
impressionantes, indicativas de que as macrovariáveis utilizadas são,
realmente, precificadas; contudo, Shanken e Weinstein chamam a
atenção para o problema de "errors in variables" presentes neste tipo de
estudo e se propõem a investigar em que grau as conclusões dos autores
anteriores seriam afetadas pelo erro de medição apontado.

Primeiramente, há que se esclarecer que CRR e CCH agregavam
os títulos que estudavam em 20 "portfolios" (assumindo, assim, que as
características de risco dos ativos em questão fossem constantes nos
períodos de seis anos - cinco para a .estímação do f3do primeiro passo e
um para a estimação da regressão "cross-section" ). Por outro lado,
Shanken e Weinstein citam outros autores que expõem razões para se
duvidar dessa suposição (performances de retorno extremas no período
de cinco anos são negativamente relacionadas com mudanças no risco
sistemático dos fluxos de caixa da companhia, medido por seu f3 de
mercado e, como companhias "perdedoras" normalmente são colocadas
nas carteiras de menores empresas, há mudanças associadas nos f3's
dos "portfolios" de tamanho, fazendo com que não sejam constantes,
como se assume) e propõem uma abordagem alternaltiva: formarem-se
"portfolios equally weighted" ,baseados no valor total de mercado do
título em dezembro de cada ano e os retornos desses "portfolios" serem
computados em cada mês do ano seguinte; com isso, gera-se uma série
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de retornos de "fundos mútuos", com cornposrçao mutante, mas
características relativamente estáveis; os I3's , então, são calculados de
sub-amostras desses fundos e, como seus retornos não estão
condicionados à performance ex-post, o viés de seleção anteriormente
discutido fica evitado.

Shanken e Weinstein utilizam-se de regressões e, para explorar
os ganhos de precisão por se usarem maiores números de ativos, rodam
seus experimentos com 20, 60 e 120 "portfolios" (ressaltam, eles
mesmos, que ainda utilizam "portfolios" ao invés de ativos individuais pois
os estimadores do segundo passo são viesados em amostras pequenas).

Analisam o período todo, bem como sub-períodos (1958-67, 1978-
77, 1978-83), concluindo que a forma alternativa de se agregarem os
ativos altera em grande parte as conclusões dos autores referidos, e que
o prêmio pelo risco (UPR) é precificado no primeiro sub-período e
produção industrial (MP) é precificada no período todo, o que contrasta
com CRR, que concluem que os cinco fatores são precificados. Também
concluem que a utilização de mais de 20 "portfolios" aumenta a precisão
e leva a evidências mais fortes do preço positivo para MP (produção
industrial) nos sub-períodos.

Uma boa explicação para a redução tão drástica dos fatores
precificados é dada por Garret e Priestley (1997), que discutem a
importância das suposições do modelo fatorial estrito, mais precisamente
da suposição de erros absolutamente não correlacionados e citam
Connor e Korajczyk (já mencionados), que argumentam que sob uma
estrutura rígida, fatores específicos da indústria que poderiam levar a
correlações significativas entre os retornos diversificáveis dentro de uma
indústria poderiam ser tratados como pervasivos ; sob a suposição de
uma estrutura aproximada, os retornos diversificáveis podem estar
correlacionados entre os ativos.

Ao concluirem que a estrutura fatorial aproximada pode ser mais
apropriada, Garret e Priestley testam os títulos da Bolsa de Londres, para
o período de janeiro de 1980 a agosto de 1993, concluindo que (sob a
suposição de estrutura fatorial aproximada), seis fatores são significantes,
a saber: inflação inesperada, produção industrial, oferta de moeda,
prêmio pelo risco, taxa de câmbio e excesso de retorno em relação ao
"portfolio" de mercado (representado pelo "FT Ali Share Index").
Finalmente, Garret e Priestley argumentam que Shanken descobre tão
poucos fatores significantes em seus testes por supor uma estrutura
estrita, e não uma aproximada.
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Na mesma linha de CRR, podemos, ainda, mencionar o trabalho de
Hamao (1988), que se auto-classificou como um teste paralelo ao de
CRR, na medida em que seguiu suas diretrizes básicas para o mercado
de ações no Japão. O autor inicia seu artigo, contudo, explicando que
uma das dificuldades encontradas foi que após a Segunda Guerra
Mundial, o Japão desenvolveu um ativo mercado de ações, mas não um
mercado ativo de títulos (bonds), devido às imposições de tetos para as
taxas de juros por parte do governo, a fim de estimular os investimentos
produtivos (mas afastando os investidores de "bonds"); no entanto, um
título do governo de longo prazo foi emitido, a fim de prevenir o país da
hiperinflação, mas sua negociação no mercado secundário apenas foi
permitida a partir de 1977.

Da mesma forma que CRR, Hamao define os fatores a estudar de
acordo com sua possibilidade de influência nos retornos das ações, ou
seja, influir sobre os fluxos de caixa ou sobre a taxa de desconto.
Entretanto, acrescenta que, desde que o Japão é pesadamente
dependente do Comércio Exterior, deverá considerar variáveis afins em
adição às utilizadas por CRR, o que já representa sua inovação.

Os dados utilizados são retornos mensais da TSE (Tokio Security
Exchange), para o período de janeiro de 1975 a dezembro de 1984. As
ações foram agrupadas em 20 carteiras "equally weighted", com um
número de títulos aproximadamente igual, escolhidos por tamanho, à
semelhança do trabalho de CRR.

As variáveis escolhidas (acima justificadas) são:

1. Produção Industrial;

2. Inflação: apesar 'de não existir exemplo de T-bill no Japão, o autor
menciona que a taxa de empréstimo interbancário de curto prazo e a
taxa de juros aplicada a contratos de recompra de títulos podem ser
boas aproximações da taxa livre de risco de curto prazo, mas com a
necessidade de se compor tais taxas, uma vez que são acordos de
três meses, ao invés de um mês. Como a taxa de recompra sofre
pouca intevenção das autoridades monetárias (o que não ocorre com
a outra), optou-se por utilizá-Ia como "proxy". As variáveis de inflação
são as mesmas que as utilizadas no trabalho de CRR, bem como seu
cômputo;

3. Prêmio pelo risco: calculadas pelo "yield" de companhias privadas
(eletricidade ou fundos administrados) menos o do governo, atentando
para as mesmas maturidades, a fim de isolar o prêmio pelo risco da
estrutura a termo da taxa de juros; definem-se as medidas como:
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(A.2.22) UPREL(t) = EL(t) - LGB(t) e UPRMF;t) = MF;t) - LGB(t)

,onde EL, MF e LGB são os retornos de títulos de companhias de
eletricidade, fundos administrados e títulos do governo (todos de longo
prazo, devido à indisponibilidade de títulos de curto prazo no mercado de
títulos japonês);

4. Estrutura a termo: definida como a diferença dos títulos de longo prazo
do governo e a "proxy" da taxa de curto prazo, a taxa de acordos de
recompra, chamada "Gensaki":

(A.2.23) UTS(t) = LGB(t) - GR(t_J)

5. Câmbio: a necessidade de sua inclusão advém da importância do
Comércio Internacional na economia japonesa. Assim, o autor propõe
2 medidas:

A mudança inesperada no câmbio, definida como a diferença entre
o ocorrido e o previsto no mercado futuro;

A mudança nos termos do Comércio, definida corno:

(A.2.24) DTT = InT~r1) -In T~T_I)

, onde

TI = (índice de preços para bens exportados / índice de preços
para bens importados)

6. índices de mercado: sâo incluídos por capturarem choques
inesperados mais rapidamente que as macrovariáveis, sendo dois
tipos : VW e EW, ou seja, "value weighted" e "equally weighted",
respectivamente.

7. Preços do petróleo: incluídos devido à dependência do país em
relação às importações do produto.

o autor observa que a baixa correlação entre os dois índices de
mercado sugere a existência de mais de dois fatores, pois um índice
sozinho já não conseguiria explicar os retornos. Observaram-se altas
correlações entre os preços do petróleo e a mudança inesperada no
câmbio, prêmio peJo risco e estrutura a termo, e prêmio pelo risco em
companhias de energia elétrica e fundos administrados, que são
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justificadas por apresentarem variáveis em comum no cômputo. Os
termos do comércio são moderadamente autocorrelacionadas e a
produção industrial mensal mostrou sazonalidade.

Seguindo o mesmo procedimento de CRR acerca das regressões,
o autor chegou à conclusão de que exceto pela significância marginal da
estrutura a termo, todos os coeficientes são estatisticamente
significantes; os coeficientes aumentavam quando os termos no comércio
eram introduzidos, mas a variável, ela mesma, não mostrou significância,
talvez por sua alta autocorrelação, segundo o autor.

Realizando manipulações, adicionando e tirando variáveis, o autor
conclui, então, que parecem ter efeito significante no mercado de ações
japonês as mudanças na inflação esperada, mudanças não previstas nos
prêmios pelo risco e , mudanças não previstas na estrutura a termo, com
pouca evidência de prêmio por risco de mudanças na produção industrial
mensal e nos termos de comércio (provavelmente já explicados por
outras variáveis). Por outro lado, não foram precificados os preços do
petróleo, e mudanças não previstas no câmbio, além dos índices do
mercado de ações, para a surpresa do autor.

No Reino Unido, podemos citar, inicialmente, os trabalhos de
Beenstock e Chan (BC), de 1988, que selecionaram 760 títulos listados
continuamente de outubro de 1977 a dezembro de 1983, formando 76
"portfolios" de dez títulos cada, de acordo com o "rank" de retorno mensal
médio durante o período de teste e analisaram tais retornos em função
das seguintes variáveis independentes numa regressão (OLS): taxa de
"T-bill" para o Reino Unido, uma medida ampla de oferta de moeda, o
índice de custos (material e combustível) da indústria, índice de preços a
varejo, índice de salários, paradas da indústria, índice de volume de
exportações, índice de volume de varejo, preço de exportação relativo,
produto interno bruto, produção total, identificando 4 fatores pervasivos
para o mercado do Reino Unido (que, por simplicidade, passaremos a
chamar de UK, seguindo a nomenclatura dos autores), a saber: a taxa de
juros, M3 (a oferta de moeda) e duas medidas de inflação, para o
período de outubro de 1977 a dezembro de 1983.

o trabalho de Clare e Thomas (1994), realizado no mercado
acionário do Reino Unido (UK) é outro bom exemplo de pesquisa nesta
linha. Tirando partido do fato de este não ser o primeiro trabalho da área,
para este mercado, os autores preocupam-se em melhorar as
descobertas anteriores.

Clare e Thomas, assim, se propõem a evidências empíricas de
precificação de variáveis macroeconômicas, para o período de 1983 a
1990, estendendo a gama de variáveis macroeconômicas, além das

~2



consideradas pelos trabalhos anteriores de CRR e BC, a fim de refletir a
natureza de economia pouco aberta de UK, incluindo em seu estudo
fatores como taxas de câmbio e contas de Balanço ("current account
balance"), e mencionam que BC consideraram volume de exportações e
preços de exportação relativos, mas tais fatores não se mostraram
significantes.

Seguindo a Teoria Econômica Básica, as vanaveis foram
escolhidas de acordo com sua capacidade de influenciar os retornos das
ações do mercado em questão, agindo sobre os fluxos de caixa ou sobre
a taxa de desconto.

Os autores admitem que sua lista de variáveis é mais extensa que
a de seus colegas e, com o objetivo de facilitar a compreensão do leitor,
apresentam uma tabela, cuja primeira coluna relaciona as variáveis a
serem estudadas, a segunda elenca seus símbolos e a última a forma de
cálculo, como segue:

Variável Símbolo Forma de Cálculo
1. Risco de Inadimplência DEB-GL L
2. Estrutura a termo GL-TB3 L
3.Taxa de T-bill em 3 TB3 FD
meses
4.Preço do ouro GOLD FD
5.Vendas reais a varejo RC FDL
6. Produção industrial IND FDL
7. Current Account Balance CAB FD
8. Preço do petróleo OIL FD
9. Indice de preços a varejo RPI FDL
10.Dividend Yield DY FD
11. Desemprego UL FOL
12. MO MO FOL
13. Taxa de câmbio $ OOLL FDL
14.Rotatividade do TRN FDL
mercado acionário
15.Juros de Debêntures DEB FDL
16. Juros de tít. Longo GL L
prazo do góv.
17. Juros de tít. Curto GS L
prazo do gov.
18. Consol Yield/Dy. CNDV FD
19.Emprétimos Bancários BL FDL
ao setor privado
20. Excesso de retorno do ERM L
mercado

Tabela 1 - As Macro-variáveis
Onde L= nível; FD= Primeira Diferença; FDL = Primeira Diferença de LOG
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Então, coletaram retornos mensais de 840 ações de UK, de 1978 a
1990 (o período foi escolhido para excluir as mudanças estruturais do
início dos anos 70, envolvendo as taxas de câmbio e os preços do
petróleo). Os títulos foram agrupados em 56 carteiras, cada uma com 15
ações; igualmente ponderadas e os retornos em excesso foram
regredidos com as macro variáveis para o período de 1978 a 1982,
seguindo a equação (R; - Rjt = ai + fJi X 17, + Ui)' onde onde Rit representa os
retornos de carteiras diversificadas, ai é uma constante, PI representa os
pesos das varíáveis.n, representa as variáveis em questão, e UI é o erro,
específico a cada ação. O resultado foram 56 estimações para cada Pio

As carteiras foram formadas segundo dois critérios, a saber por
beta de mercado ( do CAPM) e por valor de mercado (à semelhança dos
trabalhos anteriores) e os testes originaram dois grupos de resultados.

Para os "portfolios" ordenados por betas do CAPM, a constante foi
positiva, indicando, para os autores, que há uma grande porção de
excesso de retorno que não foi explicada por seus fatores. Ainda,
identificou-se que preços do petróleo e inflação podem substituir-se, um a
outro, assim como preços do petróleo e câmbio, saindo aquela variável o
modelo (OIL) e cinco variáveis mostraram-se significantes a 95% de
confiança, a saber: o "yield" de debêntures e empréstimos, risco de
inadimplência (ambas representando risco de mercado), CNDV, índice de
preços de varejo (ao contrário dos testes nos EUA, a variável de inflação
mostrou importância) e empréstimos bancários (evidenciando que o
investidor desaprova expansões surpresa no crédito bancário) ao setor
privado. Além disso, incluíram "Current Account Balance" para testar o
efeito da economia fechada e tal variável mostrou significância estatística
(a 90% de confiança) e signif,icado econômico, desde que uma melhora
na balança comercial pode ser vista como boas notícias aos investidores.
Com a mesma confiança, há uma relação negativa como os preços do
petróleo, refletindo a condição de exportador do país. Finalmente, o
mercado não foi precificado e, portanto, os autores concluem que não há
porque rejeitar seu modelo em relação ao APT, confirmando os
resultados de CRR.

Quanto ao teste sobre a amostra, quando ordenada por valor de
mercado e estimado o modelo de um fator, CAPM, o prêmio pelo risco de
mercado estimado foi de 1,03% ao mês, ou 13,1% ao ano, com a
constante diferente de zero. Usados contra as macro variáveis, os dados
revelam que as duas medidas de risco de mercado foram, novamente,
precificadas, com sinal positivo (quanto maior o risco, maior deverá ser o
retorno), enquanto a rotatividade do mercado é precificada com sinal
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negativo. Neste caso, contudo, as variáveis vendas reais a varejo,
produção industrial, MO, preço em. dólar da libra e "debenture yield", que
foram significantes quando as carteiras foram agrupadas por beta, não
foram significantes neste novo tipo de ordenação. Além disso, algumas
parecem ter mudado de sinal, como no caso de OIL, com sinal negativo
na passagem anterior, mas positivo nesta etapa.

Novas manipulações foram efetuadas, colocando-se e retirando-se
variáveis, a fim de identificar o melhor modelo final simplificado, que
contou com CNDV e índice de preços a varejo, ambos com sinal positivo,
mais a constante não significativamente diferente de zero, o que os
autores apontam como uma propriedade importante num modelo de
precificação de ativos. Além disso, adicionaram o excesso de retorno do
mercado, que se mostrou precificado, mas não afetou as demais
variáveis do modelo; assim, segundo os pesquisadores, o mercado
parece conter informações não totalmente representadas pelas macro
variáveis.

Já em 1995, Elton, Gruber e Blake desenvolvem modelos à
semelhança do APT que têm sucesso em explicar retornos esperados no
mercado de títulos, utilizando índices bem como mudanças inesperadas
em variáveis econômicas, como fatores que guiam os retornos dos
títulos.

No Brasil, testes do Arbitrage Pricing Theory são recentes,
tratando-se muito mais de dissertações recém defendidas ou textos
internos, para discussões em sala de aula. Nesta linha, podemos citar o
trabalho de Bonomo e Garcia (1997). Os autores em questão salientam
que, em se tratando de análises do mercado brasileiro, o pesquisador
pode adotar uma dentre duas visões: considerar que o mercado brasileiro
seja segmentado e concentrado em fatores de risco locais, ou adotar a
perspectiva de um investidor internacional que diversifica seu "portfolio"
pelo mundo (esta é a linha assumida por Leal e Silva (199B), citados na
análise estatística das variáveis, no quarto anexo).

Adotando a primeira linha de raciocínio, os autores testam uma
versão de CAPM condicional (às informações disponíveis no momento),
relativamente ao "portfolio" de mercado local, representado pelo índice de
ações brasileiro, do banco de dados do IFC.

A amostra selecionada constituiu-se de 25 ações listadas na
BOVESPA (Bolsa de Valores de São Paulo) de janeiro de 1976 a
dezembro de 1992. Tais títulos foram agrupados em três carteiras
ordenadas por tamanho (pequeno, médio e grande), a exemplo dos
trabalhos clássicos revistos. Observam, então que, apesar de o retorno
médio nominal ser aparentemente muito elevado (cerca de 159%
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anualizados), o retorno real, isolado o efeito da inflação (galopante na
época), tinha a mesma magnitude do retorno em dólares. Notaram, ainda,
que os retornos aumentavam com o tamanho, enquanto as variâncias
decresciam, o que seria compatível com um modelo em que as firmas
menores covariassem menos com o mercado que as maiores e, por
possuírem esse "efeito segurança", teriam exigências menores quanto
aos retornos esperados, em equilíbrio.

Um modelo assumindo beta constante foi, primeiramente,
desenvolvido, notando-se que o "portfolio" de maiores empresas possuía
o maior beta e, da mesma forma, o maior retorno médio. Notando que os
retornos pareciam mais voláteis na segunda metade do período
estudado, caracterizada por inflação alta e variável, optaram por
desenvolver um modelo de dois fatores, que capturasse o efeito da
inflação do período.

Assim, adicionaram o fator que chamaram CO, representado pelo
retorno do COB pré-fixado (30 dias) menos o retorno do COI overnight
(acumulado), como "proxy" do erro na previsão da inflação, admitindo
que este fator também poderia ter algum efeito de risco de taxa de juros
(por ser a diferença entre uma "aposta" pré e uma pós fixada), associado
a uma mudança inesperada da política monetária; contudo, acreditavam
que a variabilidade da inflação do período era tal que a maior parte do
risco de taxa de juros nominal seria devida a risco de inflação.

Os resultados sugeriram betas negativos e que eram maiores (em
termos absolutos) para empresas maiores, indicando que "portfolios" de
alto valor (empresas maiores) ofereceriam oportunidades de "hedge"
contra a inflação. Ainda, notam que, após a introdução do segundo fator,
os betas de mercado tornaram-se ligeiramente menores que a unidade,
aumentando com o tamanho do "portfolio" : o beta de mercado para a
carteira de firmas maiores era quase o dobro do beta das firmas
menores; finalmente, os betas de mercado ficam mais voláteis na
segunda metade do período, especificamente quando a inflação era
maior e mais volátil.

Na área de Pré-especificação de fatores, especificamente, existe
a monografia de Schor (1997), seguindo o caminho de CRR. A autora
realiza um estudo empírico sobre o Mercado Acionário Brasileiro,
analisando os retornos mensais de 41 ações de empresas da Bolsa de
Valores de São Paulo (BOVESPA) para o período de 1987 a 95,
distribuídas em 10 grupos selecionados por setor de atividade (com o
objetivo de reduzir-se o número de parâmetros a serem estimados); o
banco de dados utilizado foi o da Economática.
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As variáveis independentes utilizadas assemelham-se muito às
usadas nos trabalhos citados anteriormente, sendo adaptadas à situação
brasileira, senão vejamos:

1. Produto: a autora utiliza a diferença entre a prevrsao, no IniCIOe no
fim do período, para a taxa de crescimento da produção industrial, de
janeiro de 1980 a dezembro de 1995;

2. Inflação: obteve a inflação inesperada através da diferença entre a
taxa observada do IGP-OI (FGV) e a esperada no início do período;
alternativamente, utilizou-se de outra série, obtida pela diferença entre
a taxa de retorno do COBpré e o COI overnight, a fim de refletir o erro
na previsão de inflação (à semelhança do trabalho, supracitado, de
Bonomo e Garcia);

3. Risco de "Oefault": em virtude da existência, no Brasil, de poucos
financiamentos através de títulos de renda fixa, exceto o COB, não foi
possível à autora a obtenção da série de retornos de "corporate
bonds", assim como a usada nos trabalhos supracitados; desta forma,
Schor utiliza a taxa de juros para o capital de giro como "proxy" do
custo do financiamento das empresas privadas; por outro lado, uma
vez que governo financiou-se, no período estudado, através de
papéis públicos de curta duração, optou-se por utilizar o COI como
aproximação do "T-bill brasileiro", resultando a variável na diferença
entre a taxa do COG e a do COI (diário, acumulado no mês).

4. Taxa Real de Juros: uma vez que, no período estudado, não existia,
no Brasil, uma taxa de juros aplicada em longo prazo, foi impossível a
obtenção da série representativa das Estrutura a Termo da Taxa de
Juros, utilizada pelos autores americanos; alternativamente, decidiu-
se utilizar a taxa real de juros, estimada pela diferença entre o COI e
a inflação;

5. Portfólio: esta variável foi incluída no trabalho de Schor, à
semelhança do já citado trabalho americano, realizado por Burmeister
e McE!roy , obtida pela série de resíduos da regressão dos retornos do
IBOVESPA sobre os demais fatores.

Conclui seu trabalho observando que, uma vez que os fatores
construídos são estatisticamente significantes, há ganho na explicação
dos retornos com o uso do Arbitrage Pricing Theory, em contraposição ao
CAPM; o risco de "default" apenas não é significativo para o setor de
energia, apresentando sinal negativo para os demais (de acordo com o
esperado); acrescenta que os setores de energia e telecomunicações em
seu período de análise eram dominados por empresas estatais, o que
justifica a influência marginal dessa variável nestes setores.
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Justifica a correlação positiva da variável dos juros reais com a
maioria dos "portfolios" pelo fato de, devido à alta inflação da época, as
empresas não apenas não financiavam sua produção, como aplicavam
as sobras de caixa a fim de obterem ganhos financeiros.

Finalmente, a variável "Portfolio" alcançou elevado poder
explicativo, captando riscos ignorados pelas variáveis selecionadas . Por
outro lado, os prêmio pelo risco não diferentes de zero refletiriam baixas
médias e elevadas variâncias na BOVESPA, sugerindo a autora que, com
a estabilidade, as variáveis macroeconômicas teriam seu poder
explicativo elevado).

A principal crítica a esta linha de pesquisa, segundo Hamao, é a de
arbitrariedade na escolha dos fatores, ao que muitos pesquisadores
(inclusive o próprio Hamao) argumentam que as variáveis são escolhidas
de acordo com a Teoria Econômica básica de precificação de ativos, que
deveria ser aplicada em qualquer mercado do mundo, e não
simplesmente por arbitrariedade.

Outro problema levantado é o de que desde que os dados
macroeconômicos sofrem "ruídos", ou imperfeiçôes, e falta de
atualização, o posicionamento das variáveis em relação aos retornos
pode não ser muito exato.

Haugen levanta, também, oportunas críticas ao APT, bem como a
testes já efetuados. Segundo este autor, a teoria é silenciosa a respeito
de quais fatores afetam os retornos (são mais de um, mais não diz
quantos nem quais); conseqüentemente, se um pesquisador descobre
que 4 fatores explicam todas as covariâncias entre os retornos das
ações de uma subpopulação, e se ele rejeitar o APT devido às diferentes
taxas livres de risco e preços de fatores nos subgrupos de ações, ainda
pode ser porque a subpopulação não era grande o suficiente para o teste.
Ainda, se ele acrescentar mais fatores, poderá descobrir que os 4 iniciais
não explicavam completamente as covariâncias e, mais, os fatores que
faltavam poderiam explicar as inconsistências entre subgrupos, sendo até
mais importantes que os iniciais. Finalmente, questiona o autor, mesmo
se acreditarmos que realmente há apenas 4 fatores precificados, como
saber se identificamos os certos?
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2. METODOLOGIA DE TESTE

o primeiro passo, nesta etapa, foi a escolha das variáveis
macroeconômicas que representariam os fatores do modelo, ou seja, as
variáveis independentes que, esperamos, possam explicar os retornos do
IBOVESPA. Para tanto, a Revisão Bibliográfica da seção anterior foi
fundamental, na medida em que sugeriu as variáveis em questão. As
escolhidas são, como segue:

1. Produção Industrial: o índice de produção industrial, divulgado na
Revista Conjuntura Econômica foi utilizado para a obtenção da série
de variação inesperada da produção industrial, conforme a literatura
consultada, através da equação:

PI = log P, -log P,-l

2. Estrutura a Termo das Taxas de Juros: obtida pela diferença entre a
taxa de juros de longo prazo e uma taxa de curto prazo, representadas
pela TJLP (obtida junto à Revista Conjuntura Econômica e confirmada
no Boletim do Banco Central do Brasil) e COI (obtida junto ao Boletim
do Banco Central do Brasil), respectivamente.

3. Variação Inesperada das Taxas de Juros, obtida pela diferença entre o
COI esperado pelo mercado futuro (série gentilmente fornecida pela
Bolsa de Mercadorias e Futuros de São Paulo) e o ocorrido ("spot",
também fornecido pela BM&F e confirmado pelo Boletim do Banco
Central do Brasil).

4. Variação Inesperada da Taxa de Câmbio, que se constitui na
diferença entre a taxa esperada na BM&F e a taxa ocorrida (ambas
fornecidas pela Instituição em questão).

5. Entrada Líquida de Recursos no País, série esta disponível no Boletim
do Banco Central do Brasil.

6. Risco País, entendido como o "spread over Treasury", ou seja, a
diferença entre o rendimento do C-bond (título de dívida externa
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brasileira) e o T-bond de maturidade equivalente; série gentilmente
cedida pelo Banco ABCBrasil.

7. Retornos Mensais das Bolsas de Valores dos Estados Unidos (Oow
Jones), Japão (Nikkei), Argentina (Merval) e México, disponíveis da
Revista Conjuntura Econômica.

8. Inflação Inesperada: até o fim de 1996, os bancos do Sistema
Financeiro do Brasil preocupavam-se em realizar previsões acerca da
taxa de inflação, informação que armazenavam e enviavam para o
próprio Banco Central que, por sua vez, computava a taxa esperada
de inflação em seus limites máximo, mínimo e a média. Com tais
dados, seria fácil encontrar a série em questão. Com a estabilização
da economia, não houve interesse dos bancos e do Banco Central em
continuar a série de inflação esperada e a Secretaria de Política
Econômica não mais dispunha de tais dados. Desta forma, fazia-se
necessário encontrar uma aproximação da taxa esperada de inflação,
o que deu origem a duas propostas: a primeira, a exemplo do citado
trabalho de Schor (que, por sua vez, seguia Bonomo e Garcia também
mencionados), foi a de utilizar a diferença entre o COBpré e o
COlover, como o erro na previsão de inflação (muito criticada por
analistas de mercado, que argumentavam que num período de
inflação alta e volátil, tal variável poderia se justificar, mas no período
de análise deste trabalho, em que a inflação foi baixa e controlada, o
governo tem influenciado a taxa do COI com sua política monetária,
fazendo-a variar 100% de um dia para outro, o que, obviamente não
reflete a inflação) e a segunda, a conselho dos mesmos analistas de
mercado, a de utilizar a taxa referencial (TR) como "proxy" da taxa
esperada de inflação, baseado no argumento de que as aplicações em
poupança visam a repor a correção monetária e a proporcionar um
rendimento de 6% ao ano ao aplicador, representando a TR a taxa de
correção monetária prevista para o período.

Assim, a variação inesperada da inflação contou com quatro
alternativas, a saber: a diferença entre COBpré e CDlover, a diferença
entre a TR e o IGPM, TR e o IGPOI e, por fim, TR e o IPC (todas séries
disponíveis na Revista Conjuntura Econômica).

9. O Prêmio pelo risco, aqui compreendido como a diferença entre o
rendimento de um título de companhia privada e um título do governo.
Neste ponto, mais uma especificidade do mercado brasileiro: o
mercado de títulos privados é infinitamente menor que o mesmo
mercado nos Estados Unidos e, desta forma, surge a necessidade de
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uma "proxy" para os títulos privados. Por sugestão do propno
mercado, a série utilizada foi a de "hot money" e a série de prêmio
pelo risco originou duas variantes que são "hot money" menos LFT
(Letras Financeiras do Tesouro) e "hot money" menos COI
(considerando que o COI é uma "cesta variada de títulos do governo).
A série de "hot money" foi cedida pela ANBIO e a de COI pelo Boletim
do Banco Central (ou Revista Conjuntura Econômica, ou Banco de
Dados da BM&F).

Com as séries escolhidas, o período determinado para estudo foi o
posterior à implementação do Plano Real e a estabilização, iniciando-se a
partir de janeiro de 1995, até agosto de 1998 (quando os dados estavam
disponíveis).

o próximo passo foi a Análise Univariada, ou seja, a análise de
cada uma das variáveis, individualmente, observando-se sua média,
desvio-padrão, mediana, "box-plot" e cujos resultados detalhados
encontram-se no Anexo 4 (Análise Estatística das Variáveis). Tal análise
evidenciou pontos extremos, que destoavam da série e podiam ser
explicados pelas três crises do período, quais sejam a do México, a da
Ásia, e a da Rússia. Sabendo ser estes pontos atípicos e resultantes de
situações de crise e, dado que um dos objetivos deste trabalho é explicar
o comportamento do IBOVESPA em condições normais (que não
envolvam crises), optou-se por retirá-los da amostra, pois poderiam
influenciar os resultados finais. Portanto, saíram da amostra os meses de
fevereiro, março e abril de 1995 (atribuíveis à Crise Mexicana), agosto,
setembro e outubro de 1997 (devido à Crise Asiática) e, finalmente,
agosto de 1998 (devido à Crise da Rússia) . Paralelamente, a amostra
completa foi analisada para se concluir que a presença ou não de
situações de crise pode alterar o conjunto de variáveis consideradas pelo
mercado.

A seguir, a Análise Bivariada, ou seja, a do IBOVESPA em relação
a cada urna das variáveis e a de cada variável em relação à outra foi
efetuada, observando-se principalmente as correlações e o formato das
relações. Os resultados desta etapa, bem como da anterior, devidamente
reportados no Anexo 4, serviram de base para transformações das
variáveis (originais), com o objetivo de aumentar seu poder de explicação
em relação à variável dependente (o que originou dois tipos de
regressões, o primeiro considerando as variáveis originais, ou seja, da
forma como foram concebidas e descritas e o segundo, variáveis
transformadas de modo a melhor aderir à forma da relação observada
com o IBOVESPA, utilizando o quadrado ou o logaritmo da variável).
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Poderíamos destacar as observações mais relevantes, dentre as
que se encontram no Anexo 4. Assim, pode-se notar uma entrada líquida
de recursos estrangeiros ao longo do período estudado, somente afetada
pela Crise Mexicana (quando os investidores tiveram que realizar
posições em Bolsas Líquidas para cobrir as perdas no México, ou apenas
fugiram dos "mercados emergentes", influenciados pelo pânico da época)
e que tem grande relação com o risco percebido relativamente ao Brasil
(quanto maior o risco, menores os investimentos).

Esta variável (Risco de Soberania), por sua vez mostrou-se muito
heterogênea ao longo do período, revelando queda do risco percebido
em relação ao país, como evidência do reconhecimento aos esforços do
governo no sentido da Estabilização da economia. Ainda, nota-se a
grande relação do Risco País com a Variação Inesperada das Taxas de
Juros, na medida em que quando o risco percebido em relação ao país
cresce, as autoridades monetárias elevam as taxas (notadamente as de
curto prazo) além do esperado pelo mercado, na tentativa de manter as
divisas, o que, por sua vez, tende a influenciar também o comportamento
da Estrutura a Termo das Taxas de Juros (a elevação dos juros de curto
prazo para evitar saídas de capital devidas ao aumento do Risco de
Soberania torna mais rentáveis as aplicações de curto prazo, "vis-à-vis"
as de longo).

Adicionalmente, pode-se perceber que no início do período
estudado, que coincide com a implantação do Plano de Estabilização, o
mercado esteve desorientado quanto ao que poderia esperar sobre o
comportamento do câmbio (situação agravada pela subseqüente Crise
Mexicana), o que parece ter deixado a série desta variável grandemente
dispersa e heterogênea.

No que se refere aos demais mercados de renda variável
estudados, observa-se a sensivel queda do índice Dow Jones em agosto
de 1997, como aviso da CriSE: mais profunda vindoura; nota-se um
mercado japonês em degradação (apresentando retornos negativos cada
vez maiores em módulo, enquanto retornos positivos cada vez menores).
E percebe-se a grande relação entre os mercados ditos emergentes,
como o da Argentina, muito influenciado pelo mercado mexicano.

Finalmente, dois tipos de Análise Multivariada foram desenvolvidos
tanto sobre a amostra completa quanto sobre a amostra que eliminara os
citados meses de crises, sendo que o primeiro dos dois tipos usava as
séries da forma como foram originalmente geradas e o segundo
considerava as melhores combinações das transformações efetuadas
com os resultados das etapas anteriores.
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Isto nos deixa com quatro tipos de regressões: um conjunto de
regressões sobre a amostra completa, e variáveis independentes
originais ou transformadas e um conjunto de regressões sem as
situações de crise, também utilizando-se de variáveis simples ou
transformadas.

Nota-se que a regressão linear que inclui todas as variáveis tem
coeficientes, individualmente, significantes, mas em conjunto,
insignificantes, o que é um sinal de possível multicolinearidade,
reforçando a necessidade de métodos de seleção de variáveis. Assim,
para ambos os tipos de análise (com variáveis originais ou com as
transformadas), a seguinte seqüência de procedimentos foi efetuada:

1. Realizaram-se Regressões Stepwise (OLS) a fim de identificarem-se
as variáveis relevantes para a explicação do ISOVESPA, dentre as
estudadas;

2. Verificaram-se os "P-values" dos parâmetros (coeficientes), a fim de
comprovar serem diferentes de zero;

3. Verificou-se o "P-value" da regressão, a fim de determinar se pelo
menos um dos coeficientes estimados é diferente de zero;

4. Procedeu-se à uma serre de regressões "Sest Subsets" (o Minitab
fornece, dadas as séries disponíveis, os melhores conjuntos de
regressões com uma, duas, três variáveis e assim por diante, em função
do R2

, R2 ajustado e desvio-padrão da regressão), em que se forçavam
ou eliminavam as variáveis relevantes da "Stepwise" de passos anteriores
e se podiam identificar as melhores alternativas para cada variável, bem
como se podia verificar a ordem de entrada de cada variável (ou sua
melhor alternativa).

Nesta etapa, importantes observações puderam ser feitas, como:

a) A variável de prêmio pelo risco, em qualquer uma de suas proxys,
somente se mostrou significante nos modelos que eliminaram as
situações críticas, o que quer dizer que, na ausência destas situações
atípicas, o risco adquire maior importância como fundamento
econômico, ao passo que, durante as crises, os agentes perdem parte
de sua racionalidade e, desorientados, procuram outras variáveis para
seguir, como veremos adiante.
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b) Confirmando as suspeitas dos profissionais do mercado consultados a
respeito da variável COBpré menos COlover, usadas aqui, como em
Schor e Bonomo, como "proxy" de erro na previsão de inflação, tal
variável se mostrou a melhor alternativa à Variação Inesperada das
Taxas de Juros (representadas pelo COI), apontando na direção do
argumento dos citados profissionais e admitido em Bonomo e Garcia,
de que tal série possui, na verdade, dois efeitos, a saber, o risco de
inflação inesperada e o risco de variação inesperada de taxas de
juros, mas para o período de inflação alta e volátil, estudado por
Bonomo e Garcia, o efeito da taxa de juros era suplantado pelo
gritante efeito da inflação (quando a inflação cai e fica controlada, o
efeito de taxa de juros torna-se eminente);

c) As três "proxys" de inflação inesperada parecem ser equivalentes, o
que já se pode observar pelo alto grau de correlação entre as mesmas
e, mais importante, tal efeito inflacionário foi contemplado na maioria
dos modelos, o que pode ser tomado como um alerta para que as
instituições voltem a projetar suas previsões de inflação, bem como a
armazená-Ias e estudá-Ias com o devido cuidado.

d) Existe grande colinearidade entre os índices de bolsas de valores
estudados, de forma que o índice do México é uma boa alternativa
para o da Argentina e o Nikkei é boa alternativa para o Oow Jones,
que bem poderia ser substituído pelo índice mexicano, também. Isto
reforça o argumento de Silva e Leal, citados no Anexo 4, de que essa
integração dos mercados, seja por liberalização dos fluxos de capitais,
seja por fatores regionais (como os Blocos Econõmicos) tende a
enfraquecer a vantagem da diversificação de carteiras através do
mundo.

e) A variável "dummy" que representa as situações de crise parece ser
uma boa alternativa à variável que representa o risco país que, por
sua vez, parece altamente correlacionada à variável de investimentos
externos.

Para cada um dos tipos desenvolvidos de regressão (retomando:
as que contemplavam as variáveis originais, e as que se utilizavam das
melhores transformações das variáveis em questão) foi eleito o melhor
modelo, considerando a significância da regressão, no conjunto, e dos
coeficientes, individualmente, o melhor grau de explicação ajustado ao
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número de variáveis, o desvio-padrão e a racionalidade do modelo, ou
seja, o grau em que poderia ser explicado por raciocínio econômico.
Estes modelos serão abordados nos capítulos seguintes, dedicados à
análises e conclusões, bem como a sugestões para futuros trabalhos.

5. De todo modo, para se ter certeza de que estes eram, em verdade, os
melhores modelos, optou-se por realizar mais uma rodada de regressões,
agora seguindo um método diferente de seleção de variáveis, o terceiro
(após "Stepwise" e "Sest Subsets"), ou seja: dada a regressão com todas
as variáveis (não significante devido à multicolinearidade), eliminava-se
uma série a cada vez, agora para saber quem sairia primeiro, em função
do maior "P-value" dos respectivos coeficientes.

Como se poderia esperar, a cada variável eliminada, observava-se
uma melhora em termos de significância da regressão, no conjunto, e dos
coeficientes, individualmente, grau de explicação ajustado ao número de
variáveis, o desvio-padrão e a racionalidade do modelo. Os resultados
finais obtidos confirmam os modelos encontrados anteriormente.

Com a certeza acerca dos modelos encontrados, iniciou-se a etapa
de testes das suposições do modelo de Regressão Linear, observando-
se a significância dos coeficientes, individualmente e da regressão, no
conjunto e analisando-se os resíduos das regressões finais, à procura de
heterocedasticidade ou erros autocorrelacionados .

Para tanto, utilizaram-se observações dos gráficos de resíduos,
que foram confirmadas por testes mais formais. O teste de
heterocedasticidade sugerido por Newbold regride os erros ao quadrado
em função do Y previsto e rejeita homocedasticidade se a estatística
(n*R2

) for maior que o chi-quadrado com um grau de liberdade e a% de
significância. O Teste de erros autocorrelacionados utilizado, também
sugerido por Newbold, foi o Teste de Durbin-Watson. Os resultados são
reportados na seção seguinte, juntamente com as análises pertinentes a
cada modelo.
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3. ANÁLISE DOS RESULTADOS

o terceiro capítulo deste trabalho, apesar de aparentemente mais
importante é uma mera continuação do capítulo anterior, assim separado
para efeitos didáticos e, mesmo assim, depende em muito das análises
encontradas nos anexos de economia e estatística (anexos 3 e 4,
respectivamente) .

Sabemos, pelo capítulo anterior, que chegou-se a dois tipos de
modelos: um que considera as variáveis originais e outro que contempla
a melhor combinação de variáveis transformadas. A necessidade da
transformação advém de características do comportamento de cada
variável, assim como apontado em sua análise estatística, em anexo
específico.

Há que se mencionar, também, que a obtenção de um modelo que
atenda aos requisitos determinados no capítulo anterior, considerando a
significância da regressão, no conjunto, e dos coeficientes,
individualmente, o melhor grau de explicação ajustado ao número de
variáveis, o desvio-padrão e a racionalidade do modelo, ou seja, o grau
em que poderia ser explicado por raciocínio econômico, é, muitas vezes,
uma questão de escolha entre a racionalidade do modelo e a
percentagem de explicação deste em relação à variável dependente, os
retornos do IBOVESPA; e deve ser salientado que sempre que foi
necessária uma escolha, não hesitou-se em perder algum grau de
explicação em favor de maior grau de racionalidade, pois o intuito é o de
se entender o que move o comportamento da variável dependente e não
simplesmente obter-se a melhor regressão que explique maior
percentagem dos citados retornos, sem qualquer significado econômico.

Finalmente, os testes ocorreram em duas etapas: primeiramente,
as regressões, seja com as variáveis críginais, seja com as
transformadas, considerando ou não os meses de crises, abrangeram o
período findo em outubro de 1997, ou seja, antes da Crise Asiática. Com
tais resultados, optou-se por ampliar o período, que tem fim em outubro
de 1998, época em que os dados estavam disponíveis. Assim, os
resultados analisados a partir de agora serão separados em "Antes da
Ásia" e "Depois da Ásia", estejam eles considerando as crises ou não,
variáveis originais ou não.

Com tudo isto em mente, o presente capítulo prossegue com uma
seção que analisa e explica os modelos com variáveis simples e originais
para o período findo em 1997 (com ou sem crise), seguida pela seção
que descreve as variáveis transformadas que são contempladas nos
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modelos analisados na quarta seção; a seguir, o mesmo raciocínio com
relação ao período findo em 1998; finalmente, um capítulo posterior
conclui as análises das seções anteriores e desenvolve sugestões para
futuras pesquisas.

Observe, na tabela a seguir, o resumo dos modelos encontrados e
analisados nas próximas seções (considerando t>1 ,7):

Tabela 2: Resumo dos Modelos Analisados
M C I P V V E o N M P P C T T T P P c
o o N R A A S o I E R R O R R R R R R
O N V O R. R. T W K R E E B - - - E E I
E S E D. R. K V M M - I I I M M S
L T S I I J E A C G G PC E
O A T. I N N T O I L R R o P P R R

N N E N I I I o M I I
T E D. o T R E s. s. I s. s.
E X O x. M S

T. L. J O C C L L
U o o FT F
R. I 1

2 T2

3.1 0,35 -0,40 -989 1,02 0,37 19,4 -3,9 -5,9

t 0,14 -4,21 -3,56 3,04 1,72 3,64 -2,5 1,8

P2 0,89 0,00 0,00 0,00 0,09 0,00 0,02 0,1
R 66%

3.2 10,8 0,002 72,2 -14,7 -3

t 2,09 1,86 -2,04 -2,26 -2

P2 0,04 0,07 0,05 0,03 °R 47%
3.4 6,62 0,002 -67,7 -12,3 -3

t 1,98 1,97 -1,95 -2,47 -2

P2 0,06 0,061 0,06 0,02 o
R 49%
3.5 0,42 -0,24 -697 0,97 0,4 22,8 -3,8

t 0,15 -2,25 -2,95 2,90 3,4 4,17 -2,19

P2 0,88 0,03 0,00 0,00 0,0 0,00 0,03
R 68%
3.6 10,1 0,002 0,4 -15

t 2,66 1,76 3,1 -3

P2 0,12 0,08 0,0 0,0
R 42%
3.7 6,43 0,002 0,4 -13

t 2,41 1,82 3,0 -3

P2 0,02 0,08 0,0 o
R 45%
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3.1. O MODELO COM VARIÁVEIS SIMPLES (ORIGINAIS), ANTES DA ÁSIA,
CONTEMPLANDO AS SITUAÇÕES CRíTICAS

o período em questão, conforme explicado na seção anterior,
termina em outubro de 1997, o que faz com que sofra algum, embora não
todo o efeito da Crise da Ásia, desse ano. Contudo, trata-se de um
período que também inclui a Crise Mexicana, do início de 1995. A fim de
verificar-se a relevância ou não de situações críticas sobre as
considerações do mercado acerca dos fundamentos econômicos,
decidiu-se utilizar uma variável "dummy" de crise, caracterizando por "um"
os meses identificados como críticos e "zero", os típicos, isto é, não
críticos.

Conforme comentado anteriormente, este modelo emerge
diretamente das variáveis descritas na metodologia, sem qualquer
transformação da ordem de logaritmos, ou raízes, ou exponenciação;
desta forma, trata-se do modelo mais simples, que pode ser descrito por:

lbov, = 0.351 - 0.4024 * Variação Inesperada do Dólar - 989.12*
Estrutura a Termo das Taxas de Juros + 1.021* Dow Jones + 0.3748*
Nikkei +19.4512* Variação Inesperada das Taxas de Juros e Inflação -
3.9496* Inflação Inesperada - 5.91* CRISE + e

Onde:
lbov, = retorno do IBOVESPA no período t;
Variação Inesperada do Dólar = representada pela diferença entre o
esperado pelo mercado futuro e o ocorrido;
Estrutura a Termo das taxas de juros = representada pela diferença entre
a taxa de juros de longo prazo e a de curto;
Dow Jones = retorno mensal da bolsa americana, representando a
integração dos mercados;
Nikkei = retorno mensal da bolsa japonesa;
Variação Inesperada das taxas de Juros e Inflação = representada pela
diferença entre o CDB pré fixado e o CDI e possuindo o componente de
risco de taxas e o de inflação.
Inflação Inesperada = diferença entre a TR e o IGPDI;
CRISE = variável "dummy" que representa as situações de crises
general izadas;
e = parte dos retornos do IBOVESPA não explicada pelas variáveis do
modelo.

Todos os coeficientes são diferentes de zero, com 10% de
significância e o modelo é capaz de explicar 66,2% dos retornos do
IBOVESPA, ajustados ao número de variáveis e graus de liberdade. Além
disso, não possui heterocedasticidade ou erros autocorrelacionados.
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Observou-se, inicialmente, que a variável de risco país seria bem
substituída pela variável "dummy" de crise, o que nos leva a acreditar que
as citadas crises podem bem ser explicadas pela. falta de confiança dos
investidores em determinada economia e seus fundamentos, o que eleva
o chamado risco país, reduz os investimentos e gera a situação crítica tão
preocupante.

Isto explica porque nem todas estas variáveis, mostraram-se
significantes no modelo, o que não quer dizer que não sejam importantes,
mas tão somente que a própria "dummy" explicaria tais movimentos e
incluí-Ias na equação seria admitir elevado grau de colinearidade (duas
variáveis explicando o mesmo efeito), evidenciando o mérito dos
procedimentos de seleção de variáveis descritos no capítulo anterior.

A relação positiva entre a variável dependente e os retornos dos
índices dos estados Unidos e Japão também já era esperada: em
primeiro lugar, reflete que quando a bolsa de valores nesses países vai
bem, o risco associado à renda variável diminui, reduzindo-se as taxas de
desconto dos fluxos de caixa e elevando, conseqüentemente, os preços e
os retornos do índice no Brasil; o segundo efeito relacionado é o da
globalização: a integração entre os mercados, atualmente é tal que um
acontecimento nos Estados Unidos pode causar expectativas
desfavoráveis no Brasil, o que é muito mais perigoso se o acontecimento
se dá em algum país "emergente", como ressaltado no anexo 4.

Também é importante ressaltar que o índice da bolsa argentina,
durante o processo de seleção de variáveis, mostrou-se boa alternativa
ao índice japonês, possuindo, por outro lado, alta colinearidade com o
índice mexicano, o que vem a confirmar as hipóteses levantadas de
integração de mercados e regionalização.

A variável independente com melhor desempenho para refletir o
efeito da inflação inesperada, como se pode notar, é a diferença entre a
TR (aqui representando a taxa prevista de inflação) e o IGPOI
(representando a inflação ocorrida) e a equação revela uma relação
negativa entre a inflação inesperada e os retornos do IBOVESPA,
justificada pelo aumento do risco e, portanto, das taxas de desconto,
reduzindo-se o valor presente dos fluxos de caixa (assim, os preços das
ações e os retornos). Na ausência desta variável independente, podem
ser utilizadas as "proxys" que contemplam o IGPM ou o IPC, cujos
resultados são muito próximos um do outro.

Adicionalmente, obteve-se uma relação positiva entre os retornos
analisados e a diferença entre o COB e o COI, à semelhança de Schor.
Isto se justifica pois, apesar do aumento das taxas de desconto em face
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ao maior risco de inflação (que se constitui em um dos componentes
desta variável), há a opção de aplicação no mercado financeiro, conforme
a autora supracitada salientou, o que eleva os rendimentos e, portanto,
os fluxos de caixa das empresas.

o sinal negativo do coeficiente da Estrutura a Termo das Taxas de
Juros, que representaria, aqui, outra parcela do risco de taxas de juros,
se justifica pois o aumento do risco de taxas eleva as taxas de desconto
dos fluxos de caixa, reduzindo os preços das ações e, portanto, o retorno
da bolsa.

Finalmente, a Variação Inesperada da Taxa de Câmbio
comportou-se exatamente conforme o esperado, no anexo 4: a maior
variação inesperada reduz a atratividade dos investimentos externos, o
que diminui o estoque destes investimentos e explica a ausência das
variáveis de risco país e investimentos externos na equação.
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3.2. O MODELO COM VARIÁ VEIS SIMPLES (ORIGINAIS), ANTES DA ÁSIA,
ELIMINANDO AS SITUAÇÕES CRíTICAS

Este é o caso em que, sobre a amostra anterior, menos os meses
de crise do México (fevereiro, março e abril de 1995) e da Ásia (agosto,
setembro e outubro de 1997), foram aplicados os procedimentos de
seleção de variáveis descritos anteriormente.

o resultado obtido foi decepcionante: um modelo que explica
apenas 47% dos retornos do IBOVESPA, ajustados ao número de
varáveis e graus de liberdade. Uma hipótese para a queda tão brusca do
grau de explicação é que, os meses de crises se constituem pontos
influentes e sua presença parece "puxar", ou seja, influenciar a direção da
reta de regressão; uma vez retirados da amostra, termina sua influência e
reduz-se o coeficiente de explicação da reta.

Outra explicação poderia ser a de que, em tempos não críticos, as
variáveis independentes consideradas neste estudo (bem como nos
estudos abordados no primeiro capítulo), não seriam as melhores
opções, cabendo a pesquisas futuras a investigação de quais seriam elas
então, isto é, quais seriam os riscos contemplados pelo mercado em
realidades que não incluíssem situações críticas (uma espécie de 'mundo
perfeito).

De qualquer forma, as variáveis do modelo encontrado são
significantes, no conjunto e individualmente, com 5% de significância, ou
seja, há 95% de chance de que seus coeficientes sejam diferentes de
zero, não sofrendo problemas de heterocedasticidade ou erros
autocorrelacionados (que contrariariam as suposições do modelo de
regressão linear).

Então, a equação neste caso pode ser descrita por:

Ibov, = 10.806 + 0.0024 * Investimentos Externos - 72.25* Produção
Industrial- 14.73* Prêmio pelo Risco - 3.6* Inflação Inesperada + e

Onde:
lbov, = retorno do IBOVESPA no período t;
Investimentos Externos = representado o nível de confiança dos
investidores externos no país;
Prêmio pelo Risco = representado pela pela diferença entre a taxa do hot
money" e o COI (considerado como uma cesta diversificada de títulos do
governo), considerado o prêmio que o investidor exigiria para correr o
risco de aplicar em títulos privados em detrimento do títulos do governo,
virtualmente livres de risco.
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Inflação Inesperada = diferença entre a TR e o IPC;
e = parte dos retornos do IBOVESPA não explicada pelas variáveis do
modelo.

Em primeiro lugar, a equação sugere que a maior confiança dos
investidores no país se traduz por maiores rendimentos na bolsa, uma
vez que tais investimentos gerariam maior produtividade e, daí, maiores
fluxos de caixa.

o sinal negativo do coeficiente da Produção Industrial já era
esperado, conforme salientado no anexo 4,que traz a observação de
Chen (1991), segundo o qual a relação entre Produto Corrente, como
"proxy" das condições do ciclo econômico corrente e o retorno dos ativos
do mercado acionário é negativa, pois em momentos de baixa atividade
econômica, o retorno da poupança deve ser elevado para induzir a
substituição do consumo por poupança e investimento.

o Prêmio pelo Risco traz sinal negativo, indicativo de que o maior
risco dos investimentos não públicos eleva as taxas de desconto,
reduzindo o valor presente dos fluxos de caixa, os preços e, portanto, os
retornos.

Novamente, aqui, a equação apresenta uma relação negativa entre
os retornos da bolsa e a variação inesperada da inflação; conforme
explicado na seção anterior, o maior risco de inflação eleva as taxas de
desconto e reduz os preços, assim como os retornos das ações. Neste
caso, contudo, a melhor "proxy" foi a que utilizou o IPC, comprovando a
tese de que as três representações de inflação inesperada são muito
parecidas em termos de resultados.

Note-se que a presente equação não contempla o índice da bolsa
americana, o que pode estar acontecendo porque existe elevado grau de
colinearidade entre este índice e a variável de Investimentos Externos,
atualmente no modelo.

Deve ser salientado que, uma vez excluídos os meses de crises, os
retornos das bolsas parecem perder sua importância, relativamente a
variáveis referentes a fundamentos econômicos, como prêmio pelo risco
e confiança do investidor externo na economia.

Isto poderia ser interpretado como sinal de alguma racionalidade
do mercado, no sentido de avaliar os fundamentos econômicos, em
tempos não críticos; em épocas de crise, no entanto, os agentes estariam
tão desorientados que não conseguiriam analisar tais fundamentos, o que
vai ao encontro da hipótese de que em tempos de crises, o mercado

62



pouco analisa e mais se espelha no grande e seguro mercado americano,
conforme veremos adiante.
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3.3. DESCRiÇÃO DAS VARIÁ VEIS TRANSFORMADAS

Como se pode observar no anexo 4, referente à análise estatística
das variáveis em questão, seu comportamento, algumas vezes sugeria a
necessidade de transformações a fim de se obter maior aderência dessas
variáveis ao modelo linear; para tanto, algumas séries foram modificadas
para a raiz quadrada da série original, ou o logaritmo da mesma, ou tal
série elevada ao quadrado, ou ao cubo, e assim por diante e suas novas
relações com os retornos do IBOVESPA foram examinadas; então,
permaneceram transformadas as séries que apresentaram melhora
significativa em seu coeficiente de correlação com a variável dependente,
as demais permanecendo originais.

Com tal operação, o conjunto de variáveis independentes se
modificou, como é descrito a seguir:

1. Investimentos Externos Líquidos: variável original;

2. Variação Inesperada do Dólar: variável original;

3. Variação Inesperada da Produção Industrial: variável original;

4. Variação Inesperada das Taxas de Juros: variável original;

5. Estrutura a Termo das Taxas de Juros: variável original;

6. Risco País: surgiram duas séries alternativas, transformadas, quais
sejam o "spread over Treasury do C-Bond" (original) elevado ao
quadrado e a raiz quadrada do "spread" original;

7. Retorno da Bolsa Americana: variável original;

8. Retorno da Bolsa Japonesa: variável original;

9. Retorno da Bolsa Mexicana: variável original;

10. Retorno da Bolsa Argentina: variável original;

11. Prêmio pelo Risco: também aqui, duas séries emergiram,
elevando-se as séries originais, com CDI e com LFT, ao quadrado;

12. Inflação Inesperada: as séries que consideravam a diferença entre
a TR e algum dos índices de inflação ocorrida permaneceram intactas;
contudo, a série proposta por Schor que contemplava a diferença
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entre o COS e o COI (que, conforme já analisado, preferimos tratar
como "proxy" de algum tipo de risco de juros, combinado com risco de
inflação) foi elevada ao quadrado e ao cubo, originando duas séries
alternativas.

65



3.4. O MODELO COM VARIÁVEIS TRANSFORMADAS, ANTES DA ÁSIA E
RÚSSIA, SEM CRISE

Aqui, cabem algumas observações. Quando foram aplicados os
procedimentos de seleção de variáveis descritos anteriormente, tanto
sobre a amostra com crises, quanto sobre a amostra sem crises,
percebeu-se que, para as amostras que incluíam as crises, os resultados
seriam os mesmos, independentemente das transformações que algumas
variáveis sofreram, para ambos os períodos analisados.

Isto seria indicativo, em primeiro lugar, de que tais variáveis não
entrariam, mesmo, no modelo, considerando-se o conjunto de variáveis
independentes como um todo e de que as citadas transformações, nestes
casos, não tiveram efeito.

Desta forma, esta seção bem como a respectiva seção que analisa
o modelo com variáveis transformadas para o período maior, abordam o
modelo referente à situação em que são excluídos os casos de crise e
algumas variáveis independentes sofrem transformações, conforme
explicadas anteriormente.

Observam-se, agora, 21 senes alternativas de variáveis
independentes, sobre as quais os procedimentos descritos no capítulo
anterior foram aplicados e que originaram um modelo de variáveis
transformadas que explica 48.9% dos retornos do IBOVESPA, ajustados
ao número de variáveis e graus de liberdade, com 6% de significãncia e
sem problemas de heterocedasticidade ou erros autocorrelacionados. Um
modelo em muito semelhante ao anteriormente descrito, senão por
mínimas diferenças, como se pode notar:

lbov, = 6.627 + 0.0025 * Investimentos Externos - 67.73* Produção
Industrial - 12.32* Prêmio pelo Risco - 3.45* Inflação Inesperada + e

Onde:
lbov, = retorno do IBOVESPA no período t;
Investimentos Externos = representando o nível de confiança dos
investidores externos no país;
Prêmio pelo Risco = representado pela pela diferença entre a taxa do
"hot money" e o COI (considerado como uma cesta diversificada de títulos
do governo) elevado ao quadrado, (HM-CDI)2.
Inflação Inesperada = diferença entre a TR e o IPC;
e = parte dos retornos do IBOVESPA não explicada pelas variáveis do
modelo.
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Nota-se, adicionalmente, a substituição das variáveis originais de
prêmio pelo risco por sua respectiva variável transformada, marcando a
importância de tais transformações.

Ressaltamos que o conceito de Prêmio pelo Risco (como de
qualquer outra variável transformada) não é alterado pela transformação
em questão: apenas, o desempenho do modelo fica sensivelmente
melhorado, na medida em que pode explicar quase 50% dos retornos,
ajustando-se a número de variáveis e graus de liberdade.

Como se observa, ainda, as relações das variáveis independentes
com os retornos do IBOVESPA permanecem iguais: negativas para
Prêmio pelo Risco, Produção Industrial e Inflação Inesperada, e positivas
para os Investimentos Externos.

Finalmente, os resultados desta seção têm o mérito de confirmar
as relações encontradas anteriormente, bem como as variáveis, dentre as
utilizadas, mais relevantes. A convergência dos resultados dos modelos
"simples" e "transformado" nos garante a certeza das conclusões que
serão abordadas a seguir.
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3.5 O MODELO COM VARIÁ VEIS SIMPLES (ORIGINAIS), DEPOIS DA ÁSIA
(E RÚSSIA), CONTEMPLANDO AS SITUAÇÕES CRíTICAS

Conforme comentado anteriormente, este modelo emerge
diretamente das variáveis descritas na metodologia, sem qualquer
transformação da ordem de logaritmos, ou raízes, ou exponenciação;
desta forma, trata-se do modelo mais simples, que pode ser descrito por:

lbov, = 0.419 - 0.2366 * Variação Inesperada do Dólar - 697.5* Variação
Inesperada das Taxas de Juros + 0.9761 * Dow Jones + 0.4670* Merval
+22.812* Variação Inesperada das taxas de Juros e Inflação - 3.882*
Inflação Inesperada + e

Onde:
lbov, = retorno do IBOVESPA no período t;
Variação Inesperada do Dólar = representada pela diferença entre o
esperado pelo mercado futuro e o ocorrido;
Variação Inesperada das Taxas de Juros = representada pela diferença
entre o COI esperado no mercado futuro e o ocorrido;
Oow Jones = retorno mensal da bolsa americana, representando a
integração dos mercados;
Merval = retorno mensal da bolsa argentina, representando o risco do
país emergente;
Variação Inesperada das Taxas de Juros e Inflação = representada pela
diferença entre o COB pré fixado e o COI e possuindo o componente de
risco de taxas e o de inflação.
Inflação Inesperada = diferença entre a TR e o IGPM;
e = parte dos retornos do IBOVESPA não explicada pelas variáveis do
modelo.

Todos os coeficientes são diferentes de zero, com 5% de
significância e o modelo é capaz de explicar 68,1% dos retornos do
IBOVESPA, ajustado ao número de variáveis e graus de liberdade. Além
disso, não possui heterocedasticidade ou erros autocorrelacionados.

Observou-se, inicialmente, que a variável de risco país seria bem
substituída pela variável "dummy" de crise, o que nos leva a acreditar que
as citadas crises podem bem ser explicadas pela falta de confiança dos
investidores em determinada economia e seus fundamentos, o que eleva
o chamado risco país, reduz os investimentos e gera a situação crítica tão·
preocupante. Estas variáveis, no entanto, não mostraram-se significantes
no modelo, o que não quer dizer que não sejam importantes, mas tão
somente que há, neste modelo, outras variáveis que explicariam tais
movimentos e incluí-Ias na equação seria admitir elevado grau de
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colinearidade (duas variáveis explicando o mesmo efeito), o que
evidencia o mérito dos procedimentos de seleção de variáveis descritos
no capítulo anterior.

A relação positiva entre a variável dependente e os retornos dos
índices dos Estados Unidos e da Argentina também já era esperada: em
primeiro lugar, reflete que quando a bolsa de valores nesses países vai
bem, o risco associado à renda variável diminui, reduzindo-se as taxas de
desconto dos fluxos de caixa e elevando, conseqüentemente, os preços e
os retornos do índice no Brasil; o segundo efeito relacionado é o da
globalização: a integração entre os mercados, atualmente é tal que um
acontecimento nos Estados Unidos pode causar expectativas
desfavoráveis no Brasil, o que é muito mais perigoso se o acontecimento
se dá em algum país "emergente", como ressaltado no anexo 4. Esta
questão da integração dos mercados é tão relevante que se pôde
observar que, considerando-se o período findo em 98 e que incluía os
meses de crise, o índice da bolsa norte-americana, sozinho, podia
explicar cerca de 39.5% dos retornos da bolsa brasileira analisada e,
juntamente com o Merval, o grau de explicação subiria para 49.3%.

A conclusão a que se pode chegar é que, em tempos de crises
globais, como as que se viram, os investidores e analistas sentem-se
desarvorados, perdem o referencial e, desorientado, o mercado tende a
olhar para a única coisa que parece certa nesse momento: o mercado
americano; uma vez que todos o demais mercados utilizam a mesma
"tática" de ação, é de se esperar que, principalmente nestas épocas,
caminhem lado a lado, o que explica as correlações positivas.

A variável independente com melhor desempenho para refletir o
efeito da inflação inesperada, como se pode notar, é a diferença entre a
TR (aqui representando a taxa prevista de inflação) e o IGPM
(representando a inflação ocorrida) e a equação revela uma relação
negativa entre a inflação inesperada e os retornos do IBOVESPA,
justificada pelo aumento do risco e, portanto, das taxas de desconto,
reduzindo-se o valor presente dos fluxos de caixa (assim, os preços das
ações e os retornos). Na ausência desta variável independente, podem
ser utilizádas as "proxys" que contemplam o IGPDI ou o IPC, cujos
resultados são muito próximos um do outro.

Adicionalmente, obteve-se uma relação positiva entre os retornos
analisados e a diferença entre o COB e o COI, à semelhança de Schor.
Isto se justifica pois, apesar do aumento das taxas de desconto em face
ao maior risco de inflação (que se constitui em um dos componentes
desta variável), há a opção de aplicação no mercado financeiro, conforme
a autora supracitada salientou, o que eleva os rendimentos e, portanto,
os fluxos de caixa das empresas.
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o sinal negativo do coeficiente da Variação Inesperada do COI
(Taxas de Juros) parece intrigante à primeira vista. Conforme discutido no
anexo 4, seria de se esperar que houvesse uma relação positiva entre
esta variável e a variável dependente, uma vez que, se a variação
inesperada dos juros se eleva, isto significa que a taxa esperada foi maior
que a ocorrida, o que representa boas novas ao mercado, que pode,
então, retomar seus investimentos, a um custo de capital mais baixo. No
entanto, o período analisado contou, inteiramente, com variações
inesperadas negativas, o que se justificou pela necessidade do governo
manter o cupom cambial, a fim de manter o nível de investimento
externos no país, o que fez com que o mercado estivesse,
consistentemente, prevendo taxas mais baixas que as que ocorriam e,
dentro desse contexto de variações negativas, o coeficiente deveria ser
negativo a fim de compensar o sinal.

Este é precisamente o momento de se alertar o leitor que, de
acordo com a teoria estatística, um modelo gerado por uma regressão,
baseada num intervalo numérico, somente é válido dentro destas
condições, ou seja, tão logo as expectativas de juros sejam superiores
aos patamares ocorridos, tal relação, bem como as demais, deverá ser
revista, sob pena de perder o próprio sentido, sua racionalidade.

Finalmente, a Variação Inesperada da Taxa de Cãmbio
comportou-se exatamente conforme o esperado, no anexo 4: a maior
variação inesperada reduz a atratividade dos investimentos externos, o
que diminui o estoque destes investimentos e explica a ausência das
variáveis de risco país e investimentos externos na equação.
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3.6. O MODELO COM VARIÁVEIS SIMPLES (ORIGINAIS), DEPOIS DA ÁSIA
(E RÚSSIA), EXCLUINDO AS SITUAÇÕES CRíTICAS

Este é o caso em que, para o período maior, findo em agosto de
1998, foram utilizadas as variáveis conforme originalmente concebidas
(sem transformações) e excluídos os meses de crise, a saber: fevereiro,
março e abril de 1995 (México), agosto, setembro e outubro de 1997
(Ásia) e finalmente, agosto de 1998 (início da crise da Rússia e último
mês em que os dados estavam disponíveis).

Os procedimentos de seleção de variáveis originaram o modelo
que explica 41.6% dos retornos ajustados a graus de liberdade e número
de variáveis, a 10% de significância e livre de heterocedasticidade e erros
autocorrelacionados.

lbov, = 10.07 + 0.0018* Investimentos Externos + 0.4147* Merval -
15.528* Prêmio pelo Risco + e

Onde:
lbov, = retorno do IBOVESPA no período t;
Investimentos Externos = representando o nível de confiança dos
investidores externos no país;
Merval = retorno mensal da bolsa argentina;
Prêmio pelo Risco = representado pela pela diferença entre a taxa do
"hot money" e a Letra Financeira do Tesouro, LFT, (HM-LFT).
e = parte dos retornos do IBOVESPA não explicada pelas variáveis do
modelo.

Assim como no modelo para o período menor que excluía os
meses de crise (seção 3.2), a saída dos "outliers" parece reduzir o
coeficiente de explicação do modelo, ao que podemos aplicar as mesmas
hipóteses de anteriormente e, mais uma vez, os fundamentos
econômicos parecem ter assumido maior importância "vis-à-vis" os
retornos de outras bolsas.

Desta forma, a variável de Investimentos Externos aparece
representando o grau de confiança dos investidores no país, o que em
muito se relaciona ao risco de soberania (o processo de seleção de
variáveis revelou que a variável de risco país poderia ser boa substituta
aos Investimentos Externos), e à atratividade dos investimentos no Brasil.
A relação obtida, conforme o esperado, é positiva.

O modelo traz um diferencial: o índice Merval, da Argentina,
significante na equação, representa a globalização (graças ao livre fluxo
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de investimentos) e a regionalização do capital (em função do Mercosul),
uma conclusão que advém do processo de seleção de variáveis que
revelou que o índice argentino poderia, com algum prejuízo ao modelo,
ser substituído pelo mexicano, assim como pelo japonês (o primeiro
representando o risco de país emergente e o segundo, a globalização). A
relação positiva indica que quando a bolsa de valores na Argentina vai
bem, provavelmente ocorrerá o mesmo no Brasil, assim como é
defendido no anexo 4.

Finalmente, o Prêmio pelo Risco, aqui representado pela série que
contempla a LFT (resultados anteriores utilizavam a série com COI, o que
nos leva a concluir pela pouca diferença entre as séries). Assim como
anteriormente, o maior risco estaria associado a maiores taxas de
desconto e, por sua vez, a menores taxas de retorno.
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3.7. O MODELO COM VARIÁVEIS TRANSFORMADAS, DEPOIS DA ÁSIA (E
RÚSSIA), EXCLUINDO AS SITUAÇÕES CRíTICAS

Também no caso do período maior que incluía as crises, o modelo
com variáveis transformadas resultou no modelo idêntico ao de variáveis
simples, não valendo a pena nos estendermos neste tema.

Assim, esta seção explica o modelo obtido para o período maior,
excetuando-se os meses de crises, utilizando variáveis transformadas.

Ainda após as transformações, é baixo o desempenho do modelo, que
explica 44.6% dos retornos ajustados a número de variáveis e graus de
liberdade (R2 = 49.2%), com 8% de significância e livre de
heterocedasticidade ou erros autocorrelacionados.

lbov, = 6.043 + 0.0018* Investimentos Externos + 0.3938* Merval -
13.213* Prêmio pelo Risco + e

Onde:
lbov, = retorno do IBOVESPA no período t;
Investimentos Externos = representando o nível de confiança dos
investidores externos no país;
Merval = retorno mensal da bolsa argentina;
Prêmio pelo Risco = representado pela pela diferença entre a taxa do
"hot money" e a Letra Financeira do Tesouro, LFT, elevada ao quadrado,
(HM-LFTf
e = parte dos retornos do IBOVESPA não explicada pelas variáveis do
modelo.

Exatamente como na seção 3.4, o modelo com variáveis
transformadas apresenta os mesmos riscos do modelo com as variáveis
originais, um sinal de que os modelos convergem e de que as
transformações se justificam.

Da mesma forma, as relações se mantêm: positivas entre a
variável dependente e os Investimentos Externos ou o índice Merval, e
negativa com relação ao Prêmio pelo Risco (HM-LFT)2.

Importante mencionar que, durante o processo de seleção de
variáveis, a variável de "CDBpré menos CDlover" pôde ser substituída
pela variável de risco de taxa de juros, o que comprova o argumento de
que, além do componente de risco de inflação, sugerido por Adriana
Schor, tal variável contém um componente de risco de taxa de juros,
embora, ao final do processo, este risco esteja fora da equação.
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3.8. ANÁLISE DOS RETORNOS DE EMPRESAS COMPONENTES DO
IBOVESPA, NO PERíODO COMPLETO, COM CRISES E SEM
TRANSFORMAÇÕES.

Realizadas as análises das seções anteriores, a presente seção se
espelha no trabalho de Burmeister e Wall (1986) ao investigar se as
variáveis que explicam o IBOVESPA teriam razoável poder de explicação
em relação a algumas empresas que compõem o índice.

Para tanto, pedimos a analistas de mercado que identificassem os
principais setores representados no referido índice de mercado e, a
seguir, apontassem as principais empresas dos respectivos setores,
componentes do índice.

Com a lista das empresas a considerar, foram calculadas as
correlações entre os retornos mensais dessas empresas e as variáveis
independentes, bem como os retornos do IBOVESPA. Nesta fase, as
maiores correlações observadas foram entre as empresas e os retornos
do IBOVESPA, destacando-se a correlação entre os retornos do índice e
os da Petrobrás (89,2%), bem como os da Telebrás (92,4%), o que se
explica por serem estas as ações mais influentes no índice, dada sua
negociabilidade. Do mesmo modo, as ações das empresas parecem ter
alta correlação com estas duas (Petrobrás e Telebrás), o que se explica
pela alta concentração do IBOVESPA nestas duas empresas, fazendo
com que o índice se pareça muito com elas e, se as empresas,
individualmente mantêm alta correlação com o índice, seria de se esperar
que mantivessem alta correlação com as duas "influentes".

o próximo passo foi a reqressão dos retornos de cada empresa,
como variável dependente, em função das variáveis macroeconômicas
resultantes do modelo da seção 3.5, qual seja, a que descrevia o modelo
para o período completo, com variáveis originais (as transformações não
tiveram êxito) e contemplando as situações de crise. Estes resultados
podem ser observados na tabela a seguir.
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Ações Constante Var.lnesp. Var.lnesp. OJ Merval CDB-COI TR-IGPM R<
Tx. Cbio. Tx. Jur.. ajustado

CEV 0.93 0.179 -7.1 0.148 0.478 12.19 0.426 0%
P 0.89 0.563 0.99 0.86 0.161, 0.373 0.922
t 0,14 0,58 -0,01 0,18 1,44 0,90 0,10

SCO 3.588 -0.0943 108.1 0.784 0.296 14.745 1.495 28.3%
P 0.327 0.575 0.735 0.09 0.11 0.052 0.529
t 0,99 -0,57 0,34 1,73 1,64 2,01 0,64

BRH -1.331 -0.0715 -914.6 0.739 0.288 25.407 -4.483 47.5%
P 0681 0.633 0.002 0.075 0.081 0.00 0.039
t -0,41 -0,48 -3,25 1,84 1,79 3,90 -2,14

CES 0.161 -0.0846 169.4 1.3057 0.6155 -2.04 -1.701 31.8%
P 0.978 0.752 0.738 0.0780 0.039 0.862 0.652
t 0,03 -0,32 0,34 1,81 2,14 -0,18 -0,46

PET 2.132 -0.3677 -778.7 1.9411 0.3532 36.907 -3.101 66.3%
P 0.574 0.041 0.024 0.000 0.069 0.000 0.214
t 0,57 -2,12 -2,36 4,11 1,88 4,83 -1,27

TEL -0.421 -0.3432 -1035.9 0.7324 0.6302 25.030 -6.338 64.9%
P 0.9 0.031 0.001 0.087 0.001 0.001 0.006
t -0,13 -2,24 -3,57 1,76 3,80 3,72 -2,94

ITS -0.321 0.1905 -348 -0.235 0.72 8.638 -2.177 35.1%
P 0.93 0.265 0.282 0.609 0.000 0.25 0.364
t -0,09 1,13 -1,09 -0,52 3,95 1,17 -0,92

Tabela 3 - Primeira regressão dos Retornos das Empresas pelas macro-
variáveis

Confirmando a tabela de correlações, as regressões das empresas
Vale do Rio Doce e Usiminas, em função destas variáveis independentes,
não se mostraram significantes, o que quer dizer que nenhuma das
variáveis consideradas poderia explicar os retornos destas duas
empresas.

Além disso, como se pode observar, a rnarona das variáveis
independentes não parece ter significância estatística, uma vez que os
"P-values" são grandes.

Uma nova variável foi, então, agregada ao processo, a saber, a
série de resíduos da regressão do IBOVESPA com as citadas variáveis
que, à semelhança de Burmeister e Wall, chamaremos de UM, ou seja, a
parte dos retornos do mercado não explicada pelo modelo com tais
variáveis independentes. Economicamente, isto quer dizer que estamos
agregando ao modelo de cada empresa, a parte que só o mercado
explicaria.

Nossa tabela inicial ficaria, então:
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Ações Constante Var.lnesp. Var.lnesp. OJ Merval COB-COI TR-IGPM UM R"
Tx. Cbio. Tx. Jur.. ajustada

CEV 0.991 0.273 32.2 0.073 0.501 11.11 0.543 1.38 28.2%
P 0.861 0.299 0.948 0.917 0.083 0.335 0.882 0.00
t 0,18 1,05 0,07 0,10 1,79 0,98 0,15 3,99

SCO aeos -0.0604 122.2 0.757 0.304 14.359 1.537 0.49 36.4%
P 0.296 0.704 0.684 0.085 0.083 0.045 0.492 0.02
t 1,06 -0,38 0,41 1,77 1,79 2,08 0,69 2,37

BRH -1.304 -0.029 -<396.9 0.705 0.298 24.923 -4.43 0.61 00.8%
P 0.642 0.82 0.001 0.05 0.039 0.000 0.019 0.00
t -0,47 -0,23 -3,69 2,03 2,15 4,42 -2,45 3,64

CES 0.181 -0.0523 182.9 1.28 0.623 -2.41 -1.661 0.46 33.3%
P 0.975 0.844 0.715 0.081 0.035 0.835 0.656- 0.18
t 0,03 -0,2 0.37 1,80 2,19 -0,21 0,45 1,35

PET 2.175 -0.3015 -751.1 1.888 0.368 36.153 -3.019 0.09 82.1%
P 0.43 0.023 0.003 0.00 0.011 00.00 0.099 0.00
t 0,79 -2,37 -3,13 5,50 2,69 6,50 -1,69 5,74

TEL -0.379 -0.278 -1008.7 0.680 0.645 24.288 -6.258 0.94 85.7%
P 0.859 0.008 0.00 0.015 0.00 0.00 0.00 0.00
t -0,18 -2,84 -5,45 2,57 6,10 5,66 -4,55 7,31

ITS -0.296 0.23 -331,4 -0.267 0.730 8.185 -2.128 0.57 45.7%
P 0.93 0.145 0.263 0.527 0.00 0.234 0.333 0.00
t -0,09 1,49 -1,14 0,64 0,38 1,21 -0,98 2,84

Tabela 4 - Segunda Regressão: Retornos das Empresas pelas Macro-variáveis
e os Resíduos do Mercado

o primeiro ponto a se notar é a melhora de alguns "P-values", bem
como do grau de explicação da regressão, o que nos leva a concluir,
assim como os citados autores, que o mercado pode não ser a única
fonte de valor, mas ainda tem grande influência na precificação dos
ativos.

Retomando o processo de investigação, procedeu-se à uma
"Backward Elimination", eliminando-se, um a um, os fatores com maiores
"P-values", da primeira regressão, ou seja, antes de se adicionar a nova
variável independente. Os resultados são reportados a seguir.
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Ações Constante Var.lnesp. Var.lnesp. OJ Merval COB-COI TR-IGPM Ri
Tx. Cbio. Tx. Jur .. ajustado

CEV -1.35 0.4411 6.6%
P 0.58 0.053
t -0,55 1,99

SCO 2.742 0.692 0.329 15.448 32.6%
P 0.269 0.10 0.051 0.018
t 1,12 1,69 2,01 2,46

BRH -1.211 -889.3 0.6776 0.3162 25.209 -4.592 48.5%
P 0.705 0.002 0.081 0.04 0.00 0.032
t -0,38 -3,25 1,79 2,13 3,91 -2,23

CES -2.285 1.1587 0.6386 36.9%
P 0.336 0.076 0.014
t -0,97 1,82 2,58

PET 3.442 -0.3914 -569.8 1.9574 0.3509 36.111 65.7%
P 0.351 0.031 0.055 0.00 0.072 0.00
t 0,94 -2,25 -1,98 4,12 1,85 4,71

ITS 1.26 0.6321 37.2%
P 0.36 0.00
t 0,92 5,09

Tabela 5 - Terceira Regressão: Os Retornos das Empresas pelas Variáveis
Significantes

Finalmente, aos resultados acima, acrescentou-se a última
variável, UM, obtendo-se os modelos a seguir:

Ações Constante Var.lnesp. Var.lnesp. OJ Merval COB-COI TR-IGPM UM R"
Tx. Cbio. Tx. Jur .. ajustado

CEV -1.177 0.432 1.34 32%
P 0.575 0.027 0.00
t -0,56 2,29 4,04

SCO 2.705 0.696 0.323 15.121 0.49 40.4%

P 0.246 0.079 0.042 0.014 0.01
t 1,18 1,80 2,11 2,57 2,48

BRH -1.255 -886.6 0.680 0.30:} 24.84 -4.474 0.62 61.8%
P 0.649 0.001 0.044 0.021 0.00 0.016 0.00
t -0,46 -3,76 2,09 2,42 4,48 -2,52 3,72

CES -2.223 1.158 0.635 0.48 38.6%
P 0.343 0.073 0.013 0.15
t -0,96 1,84 2,60 1,45

PET 3.45 -0.3244 -547.6 1.904 0.366 35.376 0.96 81.2%
P 0.21 0.017 0.014 0.00 0.013 0.00 0.00
t 1,28 -2,51 -2,57 5,41 2,61 6,22 5,61

TEL -0.379 -0.278 -1008.7 0.68 0.645 24.288 -6.25 0.94 85.7%
P 0.859 0.008 0.00 0.015 0.00 0.00 0.00 0.00
t -0,18 -2,84 -5,45 2,57 6,10 5,66 -4,55 7,31

ITS 1.331 0.628 0.55 45.5%
P 0.301 0.00 0.01
t 1,05 5,45 2,74

Tabela 6 - Quarta Regressão: Retornos das Empresas em Função das
Variáveis Significantes, inclusive os Resíduos de Mercado (UM)
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A tabela acima mostra o gritante efeito da integração dos
mercados. Todas as empresas analisadas mostraram-se sensíveis aos
acontecimentos no mercado argentino. A relação, em todas elas,
mostrou-se positiva, indicando que uma boa notícia em nosso vizinho do
sul significaria uma boa notícia na bolsa paulista e vice-versa.

Os resíduos do mercado, ou seja, a parte dos retornos do mercado
não explicadas pelas variáveis, também apresentou-se significante em
todos os casos, indicando que ainda há variáveis que poderiam explicar
tais retornos, não contempladas neste modelo. Aqui já estaria uma boa
sugestão para trabalhos futuros, conforme será abordado adiante.

Os retornos da bolsa americana, aqui concebidos como efeito de
globalização, também parecem impactar sobre a maioria das empresas.

As demais relações entre as variáveis dependentes e
independentes não surpreendem e seguem na mesma direção das
variáveis independentes com o índice de mercado, descritas na seção
3.5.

Finalmente, podem-se observar os elevados coeficientes de
explicação das variáveis independentes relativamente às duas
companhias mais influentes no índice, quais sejam: Petrobrás e Telebrás.
Como já foi mencionado, dado seu peso significativo sobre o índice, a
carteira em questão assume as caracteristicas das referidas ações.
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4. CONCLUSÕES E SUGESTÕES PARA PESQUISAS FUTURAS

Após ter desenvolvido seis modelos convergentes, através de três
métodos de seleção de variáveis, podemos ter certeza de quais são as
variáveis que motivam o comportamento dos retornos do índice da Bolsa
de Valores de São Paulo ( o IBOVESPA).

Assim, conforme o previsto, o Prêmio pelo Risco de uma empresa
privada, confirmou seu lugar em ambos os modelos, nas situações sem
crise: uma cesta de ativos de renda variável deveria ser influenciada, sem
dúvida, pelo grau de risco percebido nestes ativos.

Da mesma forma, a variável inflação recupera, em tempos de
estabilidade, seu real componente de risco, perdendo seu potencial de
lucros financeiros: Tanto isto é verdade, que assume importância ao lado
da variável antes associada a um componente de risco de inflação, que
revela a importância de seu outro componente, o risco de juros, quando
a conjuntura se altera tão radicalmente como o período pós Plano Real.
Conforme comentado anteriormente, este já seria um bom argumento
para a volta dos estudos sobre inflação esperada e inesperada e seu
devido registro.

Finalmente, em tempos de Globalização e Integração de Mercados,
duas variáveis ratificam sua importância: o risco país e os retornos de
outra bolsa: a insegurança em um mercado pode ter efeitos catastróficos
em mercados geograficamente distantes, mas economicamente
integrados, ou relacionados e o risco, seja em relação a um país ou em
relação à renda variável como opção de investimento, pode derrubar
mercados por todo o mundo.

Desta forma, na presença de crises, a hipótese é que o mercado
perde parte de sua racionalidade e passa a se espelhar no seguro
mercado norte-americano que, então, é capaz de explicar, sozinho, cerca
39% da variável dependente. Na medida em que os demais mercados
sigam tal estratégia, é de se esperar que se movam em conjunto, o que
pode ser observado pelas correlações encontradas.

Há que se admitir, contudo, algumas limitações deste trabalho que
ocorreram principalmente em face ao período estudado. Sem dúvidas,
trata-se de um período demasiadamente limitado de tempo, o que se
explica pelo curo período que se passou desde a implantação do Plano
Real e pelo atraso na divulgação de algumas informações, pelas revistas
especializadas.
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Em segundo lugar, por tratar-se de um período polvilhado por
crises e instabilidades remanescentes de épocas conturbadas de nossa
economia, e partindo-se do objetivo de obter-se um modelo explicativo de
situações não críticas, foram eliminadas, deste limitado período, algumas
observações, tornando-o ainda mais curto. Uma possível sugestão para
pesquisas futuras seria a utilização de um período de análise maior
sempre que possível.

Uma terceira limitação que emerge da limitação da própria teoria
do Arbitrage Pricing Theory , a de não definir quais seriam as variáveis
relevantes da estrutura de preços, origina outra sugestão para trabalhos
futuros, qual seja, a de se procurarem novas variáveis, novas alternativas
de fatores que possam responder pela parcela dos retornos não
explicada pelo conjunto de variáveis escolhidos para este trabalho. Um
exemplo de variável poderia ser o "risco político", o qual o pesquisador
deveria definir apropriadamente e desenvolver alguma forma de se medir,
a fim de observar sua influência sobre a variável dependente.

A hipótese de existência de variáveis alternativas não
contempladas nos modelos analisados poderia ser justificada pela
significância demonstrada pela variável UM, dos retornos do mercado
não explicados pelas variáveis consideradas, nas equações relativas às
empresas componentes do índice.

Mais além, a maior limitação deste trabalho advém do fato de ser,
ainda, uma das primeiras pesquisas a este respeito no Brasil. Seu
objetivo, de caráter exploratório, de explicar os retornos passados do
IBOVESPA poderia ser visto como uma limitação. Por que não prever os
retornos futuros, utilizando-se de um conjunto de variáveis
macroeconômicas?

A resposta é direta e também dá margem a pesquisas futuras. O
presente trabalho limitou-se a explicar a variável dependente porque não
a conhece, nem poderia conhecer após tão poucas pesquisas a este
respeito, tampouco saberíamos apontar e justificar um conjunto de
variáveis a serem utilizadas para prever seu comportamento.

É por este motivo que esta pesquisa objetiva explorar quais seriam
as variáveis e qual seria o tipo de relação entre elas, colocando-se a
serviço dos próximos trabalhos, estes sim, em condição de realizar
previsões, porque baseados nas relações descobertas. Ou seja: não se
pode prever o comportamento de alguém que não se conhece.

E uma prova da necessidade de tais estudos exploratórios vem a
ser, justamente, a outra limitação acima discutida: há, ainda, a
necessidade de se testarem novas variáveis, não abordadas aqui. Uma
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vez esclarecida esta questão e conhecendo-se melhor o universo de
interesse, é que se poderá prever algo a seu respeito.
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ANEXOS

Esta parte do trabalho tem a função de detalhar, ou auxiliar a
análise nos capítulos anteriores. É, portanto, composta por cinco anexos,
a saber: um desenvolvimento simples do Arbitrage Pricing Theory , um
breve comentário acerca do índice da Bolsa de Valores de São Paulo, o
IBOVESPA, uma análise macroeconômica do período estudado, e uma
análise estatística das variáveis (dependente e independentes)
estudadas. O último anexo traz os dados utilizados nos modelos
analisados no terceiro capítulo.

ANEX01. ARBITRAGE PRICING THEORY - A TEORIA

O presente anexo tem o intuito de apresentar o desenvolvimento
da teoria que está sendo abordada, sempre que possível apresentando o
raciocínio intuitivo por trás dela.

Enquanto o CAPM diz que os retornos de um título são linearmente
relacionados a um fator comum, qual seja, os retornos da carteira de
mercado, o APT assume que a taxa de retorno de qualquer título é uma
função linear de k fatores, como segue:

~ = E(~)+bjJ x~ + ... +b'k xF: +ê;

Onde:

~ = taxa de retorno aleatória do l-ésirno ativo;
E(RJ = taxa de retorno esperada para o I-ésimo ativo;
bjJ =a sensibilidade dos retornos cio I-ésimo ativo ao k-ésimo fator;
~ =0 k-ésimo fator, comum aos retornos de todos os ativos sob
consideração;
ê; = um termo de erro aleatório, de valor esperado zero.

O APT é derivado sob suposições usuais de mercados
perfeitamente competitivos e sem imperfeições. Além disso, assume-se
que os indivíduos têm expectativas homogêneas de que os retornos
aleatórios para um conjunto de ativos que está sendo considerado é
governado por um modelo linear de k fatores, como o que é dado na
equação acima.

A teoria exige que o número de ativos em consideração, n, seja
muito maior que o número de fatores, k, e que o termo de erro, ê; seja o
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componente de risco não sistemático para o I-ésimo ativo, devendo ser
independente de todos os fatores e de todos os termos de erro de todos
ou demais ativos.

A característica mais importante do APT é razoável: em equilíbrio,
todas as carteiras que podem ser selecionadas entre o conjunto de
ativos sob consideração e satisfazem as condições de a) não usar sua
riqueza pessoal e b) não ter risco, devem ter retorno nulo, em média.
Estas carteiras são chamadas de "portfolios" de arbitragem.

Para ver como eles podem ser construídos, suponha que Wj é a
mudança na quantidade de dólares investida no i-ésimo ativo, como uma
percentagem da renda total investida de um indivíduo. Para formar um
"portfolio de arbitragem" que exija nenhuma riqueza, a ação usual seria
vender alguns ativos e utilizar o dinheiro auferido para comprar outros (ou
vender a descoberto algum ativo em um mercado onde ele está caro e
comprá-lo em um mercado onde ele esteja barato, auferindo o lucro
obtido dessa diferença, que, por sua vez, ocorre pelo fato de o mercado
não estar em equilíbrio, ou seja, porque existem dois preços para o
mesmo ativo). Matematicamente, a mudança nula na riqueza investida é
descrita por:

n

LW;=O
;=1

Se há n ativos neste" portfolio de arbitragem", então o retorno
adicional obtido com a carteira é:

n

Rp =I Wi X Ri =I Wi x E(Ri)+ I Wi xb;1 X 1; + ...+I W; Xbik X r. +I W; xc;
1=1

Para obter um "portfolio de arbitragem" livre de risco é necessário
eliminar-se tanto o risco sistemático quanto o não sistemático
(diversificável). Isto pode ser feito, satisfazendo-se três condições:
1)selecionando mudanças percentuais nas taxas de investimentos, Wj ,
que sejam pequenas; 2)diversificar entre um grande número de ativos, e
3) escolher mudanças, Wj , tal que para cada fator, k, a soma ponderada
dos componentes de risco sistemático, bk, é zero ( o que é o mesmo que
dizer que os riscos se anulam graças à diversificação). Matematicamente,
estas condições são:
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1w·~-
• 1 n'
• n deve ser um número grande.

• I Wi X bik = O , para cada fator

Como os termos de erro, &;, são independentes, a lei dos grandes
números garante que uma média ponderada de tantos deles se
aproximará de zero, no limite em que n se torne grande. Em outras
palavras, diversificação sem custo elimina o último termo (o risco não
sistemático ou idiossincrático), na equação. Portanto, temos que:

Rp = I Wi x E(i{) +I Wi X bi1 X 1;. + ...+I Wi X bik X Fk
i

Num primeiro momento, o retorno de nosso "portfolio" parece ser
uma variável aleatória, mas escolhemos a média ponderada dos
componentes de risco sistemático para cada fator ser igual a zero (L Wi bik
= O). Isto elimina todo o risco sistemático. Alguém poderia dizer que
selecionamos o "portfolio de arbitragem", com beta zero para cada fator.
Conseqüentemente, o retorno em nosso " portfolio de arbitragem" torna-
se uma constante. A escolha correta dos pesos eliminou toda a incerteza,
tal que Rp não é mais uma variável aleatória. Daí vem que:

Lembre-se que o "portfolio de arbitragem", assim construído, não
tem risco (de qualquer tipo). Se o retorno dessa carteira não fosse zero,
então seria possível auferir uma taxa infinita de retorno com nenhum
investimento próprio e nenhum risco (seguindo a estratégia de reter uma
posição infinita, vendida a descoberto no ativo no mercado em que está
caro e comprada no mercado em que o mesmo ativo está barato). Tal
oportunidade é claramente impossível se o mercado estiver em equilíbrio
(e sua manutenção fará com que o preço do ativo barato suba e o do
ativo caro, caia, levando o mercado ao equilíbrio. De fato, se um
arbitrador individual está em equilíbrio (portanto, satisfeito com sua
carteira), então o retorno de qualquer tipo de "portfolio de arbitragem"
deve ser zero. Em outras palavras:
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Rp = LwixE(R)=O
i

As equações acima são afirmações de álgebra linear, Qualquer
vetor que seja ortogonal a um vetor constante, ou seja:

E para cada vetor de coeficientes, isto é:

I Wi X bik = O , para cada k
I

deve também ser ortogonal ao vetor dos retornos esperados, isto é:

Uma consequencia algébrica desta proposição é que o retorno
esperado deve ser uma combinação linear do vetor da constante e dos
vetores dos coeficientes, Algebricamente, deve existir um conjunto de
k+1 coeficientes, ÀQ, À1, .. " Àk tal que:

Lembre-se que bik são as sensibilidades dos retornos do i-ésimo
ativo ao k-ésimo fator. Se há um ativo livre de risco, com uma taxa de
retorno livre de risco, Rf, então bOk = Oe

Então, podemos rescrever em forma de "excesso de retornos",
como:
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A figura ilustra a relação de preço de arbitragem assumindo que há
apenas um fator estocástico, k. Em equilíbrio, todos os ativos devem cair
na linha de arbitragem (se não for o caso, haverá oportunidade de
arbitragem e o investidor assumiria posição infinita em sua estratégia,
fazendo com que o ativo caro que estava sendo vendido ficasse barato e
o ativo barato que estava sendo comprado ficasse caro, levando o
mercado ao equilíbrio). Uma interpretação natural para esse À é que
representa o prêmio pelo risco (isto é, o preço do risco), em equilíbrio,
para cada fator. Como a relação de arbitragem é linear, podemos usar a
definição de uma reta para rescrever:

, onde é o retorno esperado de uma carteira com sensibilidade um ao k-
ésimo fator e zero a todos os outros. Além disso, o prêmio pelo risco, Àk,
é igual à diferença entre 1)0 que se espera de uma carteira que tem
sensibilidade 1 ao fator k e zero aos demais fatores e 2) a taxa livre de
risco, Rf.

No geral, a Teoria pode SHrrescrita como:

Se esta equação for interpretada como uma regressão linear
(assumindo que os vetores têm distribuição normal e são ortogonais),
então os coeficientes, bik, são definidos exatamente da mesma maneira
que o beta do Capital Asset Pricing Model, ou seja,

b. = COV(R!:.ôk)

ik VAR(5k)

Onde:

~ ~
COV(Ri,8k)= a covanancia entre os retornos do i-ésimo ativo e a
transformação linear do k-ésimo fator;
VAR(lk) =a variância da transformação linear do k-ésimo fator.
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ANEX02. íNDICE DA BOLSA DE VALORES

o IBOVESPA, seguindo a metodologia do índice da Bolsa de
Valores (lBV) do Rio de Janeiro, começou a ser publicado em janeiro de
1968.

De acordo com Paula Leite e Sanvicente, o principal conceito a se
entender acerca da metodologia do IBOVESPA é a negociabilidade: as
ações que participam de sua carteira teórica são as de maior
negociabilidade nos doze meses anteriores. A negociabilidade é definida
do seguinte modo:

(A.2.1 )
~NEG=~NxV

onde:

NEG = negociabilidade da ação no período considerado;
n = número de negócios (mercado à vista) com a ação no período
considerado;
N = número total de negócios da bolsa no mercado à vista, no período
considerado;
v = volume ( em R$) dos negócios com a ação no mercado à vista,
no período considerado;
V = volume total (em R$) dos negócios realizados na bolsa (mercado
à vista) no período considerado.

Em conjunto, as ações da carteira teórica do IBOVESPA têm que
representar, no mínimo, 80% da soma dos índices de negociabilidade
apurados para todas as ações do mercado à vista da bolsa. Além disso,
cada ação que participa desta carteira deve ter participado de pelo
menos 80% dos pregões do período, e corresponder a mais de 0,1% do
volume total (em reais) de negociações do mesmo período. Assim, de
acordo com os autores supracitados, "a carteira do índice é ponderada
peJa negociabilidade das ações componentes. A conseqüência mais
imediata deste critério é que o índice passa a espelhar eventuais
concentrações de mercado, que se manifestam em prazos relativamente
longos (últimos doze meses)".

A composição da carteira é revista a cada quatro meses (janeiro,
maio e setembro), no seu primeiro dia útil. Cabe destacar que todos os
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recursos da carteira teórica anterior são investidos na nova, não
havendo, portanto, perda de continuidade na apuração do índice. Assim,
supõe-se não ter sido efetuado nenhum investimento adicional,
considerando-se somente a reinversão dos dividendos recebidos e do
total apurado com a venda dos direitos de subscrição, além da
manutenção, em carteira, das ações recebidas a título de bonificação.

o índice não é afetado por bonificações, "splits", distribuição de
dividendos e direitos à subscrição. As quantidades teóricas de cada ação
(número de ações de determinada empresa na carteira teórica) vão se
alterando à medida em que estes eventos ocorrem. Por exemplo: em
uma bonificação, as ações bonificadas permanecem na carteira, não
alterando o valor da carteira do índice.

o índice sofreu, unicamente para efeito de divulgação, e sem
prejuízo de sua metodologia de cálculo, as seguintes adequações,
segundo informações da própria Bolsa de Valores de São Paulo
(BOVESPA):

1 - divisão por 100, em 3.10.1983;
2 - divisão por 10, em 2.12.1985;
3 - divisão por 10, em 29.8.1988;
4 - divisão por 10, em 14.4.1989;
5 - divisão por 10, em 12.1.1990;
6 - divisão por 10, em 28.5.1991;
7 - divisão por 10, em 21.1.1992;
8 - divisão por 10, em 26.1.1993;
9 - divisão por 10, em 27.8.1993;
10- divisão por 10, em 10.2.1994;
11- divisão por 10, em 3.3.1997;

Com o processo de informatização, a carteira teórica do índice
poderia ser revista mais freqüentemente, sem a necessidade de se
esperar quatro meses. Contudo, a fim de não comprometer sua
continuidade devido a qualquer mudança metodológica, o período de
revisão foi mantido.

Várias críticas são, geralmente, feitas ao IBOVESPA. A primeira
delas é quanto ao critério de negociabilidade para a ponderação da
carteira. Os defensores do índice argumentam que o mesmo foi
elaborado para um mercado incipiente e no intuito de tentar reproduzi-lo,
onde as ações tinham diferentes graus de liquidez e as negociações já se
concentravam em torno de poucas "blue chips". Além disso, este critério
é impessoal (dispensando um comitê para decidir acerca das ações que
farão parte desse índice) e, apesar de poder ser contestado, ele é
superior ao adotado pelo mais tradicional índice norte-americano, o Dow
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Jones Industrial (que adota como ponderação as cotações das ações), a
ser comentado adiante.

Uma segunda crítica refere-se à concentração que a carteira do
IBOVESPA apresenta. Esta crítica é facilmente descartada ao
considerarmos que o mercado brasileiro é extremamente concentrado.
Assim, segundo seus defensores, o índice não é concentrado devido à
sua metodologia, mas porque representa um mercado concentrado. Isto,
aliado à estabilidade metodológica, lhe conferiria o papel de indicador
adequado para o mercado brasileiro.

Paula Leite e Sanvicente, em seu citado trabalho, defendem duas
teorias: de que o IBOVESPA seria adequadamente utilizado como
"proxy" do mercado e a de que o mesmo índice é um bom indicador
adiantado da Atividade Econômica Nacional, o que tem sido dito também
por Bodie, Markus e Kane, com relação aos índices das bolsa de valores,
em geral: tais autores os apontam como "Ieading indicators". Isto porque
as expectativas de retornos futuros de uma ação dependem das
características da empresa, mas também das perspectivas de
desempenho da economia e do setor de atividade ao qual a empresa em
questão pertence; assim, quando se realizam ordens de compra ou
venda de uma ação, reflete-se nelas uma espécie de consenso sobre as
expectativas macroeconômicas, além da percepção do nível de risco.

Vale ressaltar que, conforme as descrições dos testes dos modelos
de precificação , os pesquisadores, como Chen, RolI, Ross, preocupam-
se em utilizar os índices de mercados acionários e verificar se estes
contêm alguma informação relevante, não apresentada por variáveis
macroeconômicas que, segundo eles, podem sofrer com a qualidade e o
atraso das informações. Admitindo que os mercados sejam eficientes,
seus preços deverão conter informações públicas atualizadas, daí sua
inclusão nos citados trabalhos.

Paula Leite e Sanvicente salientam, ainda, que todo este papel
potencial do mercado de ações é condicionado à importância que tal
mercado tem para influenciar o nível de riqueza dos indivíduos e das
instituições e, portanto, segundo os autores, "à medida em que o
mercado bursátil brasileiro se desenvolver, seu papel antecipador se
tornará ainda mais importante."
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ANEX03. AVALIAÇÃO DA CONJUNTURA MACROECONÔMICA

Apesar da inflação, principalmente em anos anteriores a 1994, o
PIS real passou de US$446.6 bilhões em 1992 para US$528.3 bilhões
em 1994, segundo dados do ISGE.

Isto deve ser considerado à luz do fato de que, em 1993, o
governo anunciou um programa de estabilização, baseado em um Plano
de Ação Imediata (PAI), lançado em junho de 1993, com medidas fiscais;
uma reforma monetária (com a introdução gradual de uma nova moeda,
inicialmente como uma unidade de valor, URV), e, mais tarde, com a
introdução do Real, em julho de 1994.

o Plano Real foi bem sucedido em reduzir a inflação, através de
um processo em que todo tipo de contrato estava indexado à URV,
permitindo ao governo coordenar a transição de um nível altíssimo de
inflação para uma base de 2% ao mês.

Para manter a inflação sob controle, a taxa de câmbio foi deixada
livre por algum tempo, ocorrendo uma apreciação do Real em relação ao
dólar. Neste ponto, o Plano Real também se apoiou nas altas reservas
internacionais acumuladas por uma política de juros bem acima da taxa
internacional, atraindo investimentos externos, e que seria utilizada para
sustentar a âncora cambial.

o Plano, ainda, permitiu ajuste de salários, porém numa base
anual. Além disso, foi obtido um relativo ajuste fiscal (graças ao Fundo
Social de Emergência).

Por fim, a abertura da economia e o gerenciamento da taxa de
câmbio contribuíram para o sucesso do Plano Real, criando competição
interna, aumentando a competitividade de produtos estrangeiros, e
prevenindo aumento de preços internos.

Para fins didáticos, podemos dividir a conjuntura macroeconômica
brasileira numa base anual, como segue:
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Tabela 7 - Síntese da Análise Macroeconômica
2°/1994 1995 1996 1997 1998

Introdução do Real, baseado Crise Mexico: fuga de capitais, por 3% crescimento PIB, em Crise Asia (fim do ano): Crise da Rússia:
Em altos juros, Investimentos Elevação do risco nas aplicações Relação ao ano anterior, Baixou Reservas Baixaram Reservas
Externos e altas Reservas Em América Latina; (Por Flexibilização da Pol. Aumentaram Juros (43% ano) Aumentaram JurosI ( 6% crescimento PIB) Contração da Política Monetária Monetária) Pacote Fiscal Pacote Fiscal
Saídas de Divisas, nos Baixaram as Reservas Entrada de Divisas Reservas, antes da Crise:
Primeiros meses, devido às (31,9 bi I Abril) (56,8 bi I Abn'f) US$60 bilhões
Incertezas do início ( 51,8 bi I Dezembro)
Baixou Inflação 24% 10%

Bandas Cambiais (março 95) Desvalorizações constantes Alargamento Bandas Cambiais
Desvalorização do Real E programadas Incentivo a Exportação
Acompanha IPA

Aumentou Demanda Agregada, Baixou Demanda Agregada
(Por queda de inflação, elevação do Baixaram Investimentos
crédito e das importações)
Aumentou Consumo Aumentou Consumo Alto Consumo
Aumentou Crédito Restrição a Crédito

Aumentaram Juros (24,3% ano) Baixaram Juros (15,6% ao Baixaram Juros (antes da Crise)
ano)

Aumentaram Com~pulsórios Bancários
Aumentou Inadimplência Baixou Inadimplência
Aumentaram Falências
Superávit Balança Comercial Déficit Balança Comercial Déficit Balança Comercial

Substituição do Produto
Loca/~orlmportado
Restrição à Importafão
Flexibilização de Monopólios Estímulos a SFH
Estatais, Privatização, Privatização
Equacionamento Dívida Agrária, Incentivo a Emprego
Reforma Sistema Financeiro Ano de Eleições
Melhora Percepção de Risco
País e Aumento de Reservas Elevação do Risco País (após a
(antes da crise); Crise)
P198: queda das entradas US$
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3.1 ESTABILIZAÇÃO DA ECONOMIA NO 2°.SEMESTRE DE 1994

o Plano Real permitiu a redução drástica da inflação, em relação
aos patamares anteriores e a demanda agregada expandiu-se
significativamente, no período seguinte, como resultado: da redução do
imposto inflacionário, que levou ao quase imediato aumento do consumo
das famílias (especialmente de baixa renda) e, conseqüentemente, do
consumo agregado; da melhora das condições de crédito ao consumidor
e ampliação do volume de prazos para pagamentos, tornando a estimular
o consumo das famílias; do restabelecimento da previsibilidade na
economia, permitindo a ampliação dos horizontes de investimento das
famílias e estimulando os investimentos produtivos.

Já a apreciação do câmbio real, nos meses iniciais à implantação
do Plano, levou ao aumento da competitividade de produtos estrangeiros,
relativamente aos nacionais, elevando as importações e desestimulando
as exportações. Na verdade ainda, houve saídas de divisas nos primeiros
meses do Plano, que podem estar associadas com as incertezas
presentes no cenário internacional e quanto às eleições presidenciais e à
candidatura de Fernando Henrique Cardoso, bem como quanto à
durabilidade do Plano de Estabilização.

Como resultado, a economia cresceu 6% em 1994, segundo o
IBGE.

3.2 CRISE DO MÉXICO E POLíTICA MONETÁRIA EM 1995.

A crise do México, em dezembro de 1994, ao elevar o risco das
aplicações financeiras na América Latina, afetou negativamente a
economia brasileira, na medida em que acarretou a fuga de capitais
estrangeiros no período, provocando a diminuição das reservas
internacionais no Banco Central. Novas entradas somente voltam a
ocorrer em maio de 1995.

Nesse período, o governo definiu sua política cambial, introduzindo
o sistema de bandas em março de 95 e realização de pequenas
desvalorizações na taxa de câmbio que têm acompanhado, em certa
medida, a variação do IPA (índice de Preços ao Atacado), na tentativa de
manter estável a taxa de câmbio real para os bens comercializáveis.

o considerável aumento da demanda agregada nos meses iniciais
do Plano Real, de que tratamos na seção anterior, foi, por sua vez,
responsável pelo risco de sobreaquecimento da economia, podendo
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gerar pressões de preços internos e reindexação da economia. No
tocante ao setor externo, as pressões da demanda para produtos
importados poderiam levar ao esgotamento das reservas, cuja situação já
era preocupante em função da Crise do México, mas evitava grandes
aumentos de preços de bens comercializáveis internos, devido à
concorrência externa; assim, seria o setor de serviços o responsável por
aumentos de preços do período. Diante de possíveis desequilíbrios no
setor interno como no externo, fazia-se necessário o desaquecimento da
economia.

Como resultado de tais ameaças, contrai-se a política monetária,
através de elevação das taxas de juros e de compulsórios bancários, bem
como a adoção de medidas de restrição ao crédito, cujo efeito foi o de
reduzir a demanda agregada, ainda nesse primeiro semestre.

Podemos, ainda relembrar o aumento dos níveis de inadimplência
dos período, como resultado da expansão inicial do crédito e agravada
pelas medidas do governo, bem como da piora das contas públicas já no
primeiro semestre do ano, observada nas três esferas de governo, mais
estatais.

No segundo semestre do ano, já passados os piores efeitos da
crise do México, com a maior confiança dos investidores externos na
política econômica brasileira e com as altas taxas de juros internas,
relativamente às internacionais, ocorrem entradas maciças de capitais
internacionais no país, bem como se observa um pequeno superávit na
Balança Comercial, como resultado do desaquecimento da economia e
das desvalorizações do real, tornando nossos produtos mais competitivos
no mercado internacional. Conseqüentemente, as reservas
internacionais, que montavam US$31.9 bilhões em abril, passaram a
US$51.8 bilhões em dezembro de 1995.

o período foi, ainda, marcado pelo inquestionável desaquecimento
da economia, com praticamente todos os indicadores sinalizando queda
na atividade econômica. O investimento agregado também caiu, como
resultado da política monetária restritiva, e da crise da inadimplência
(principalmente no campo, afetando a demanda de máquinas e insumos
agrícolas).

Constatado o desaquecimento, o governo começa a afrouxar a
política, mas mantém o nível dos compulsórios bancários, o que, aliado à
crise da inadimplência, contribui para manter elevadas taxas de juros,
refreando a economia e agravando o caso da inadimplência,
principalmente para pessoa jurídica (o que indica falências, para as
menos preparadas).
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Este também foi o ano de forte deterioração das contas públicas,
desde o início do Plano, ainda nas três esferas de governo, mais estatais.

3.3 RETOMADA DA ATIVIDADE ECONÔMICA EM 1996

Tal fato já se inicia no primeiro semestre do ano, com crescimento
da produção industrial de 1% e perspectivas de crescimento do PIB de
3% em relação ao ano anterior.

o crescimento se deve a flexibilização da política monetária, com
redução dos juros e diminuição das restrições ao crédito, bem como dos
compulsórios bancários e a menores níveis de inadimplência, reduzindo o
risco de empréstimos.

A manutenção da taxa de câmbio em um patamar estável para os
nossos exportadores, por sua vez, contribuiu para o equilíbrio no saldo
comercial brasileiro. Ainda com relação ao setor externo, observam-se
entradas expressivas de divisas, notadamente para empréstimos em
moeda e investimentos diretos e as reservas internacionais atingem, em
abril de 1996, US$56.8 bilhões.

No âmbito fiscal, há sinais de melhora em relação ao ano anterior,
como o esforço de ajuste realizado pelos estados e o processo de
ajustamento de várias empresas estatais. Segundo analistas de mercado,
a credibilidade do Plano Real passa a depender crucialmente da
capacidade do governo em transmitir firme disposição para enfrentar a
questão fiscal, num cenário de previsível turbulência, principalmente no
que se refere à questão externa.

Isto porque as boas notícias em relação à inflação não foram
suficientes para acalmar a inquietação do mercado pelo fraco
desempenho da Balança Comercial em setembro e expectativas de
situações piores para o fim daquele ano. Desde o segundo trimestre, a
balança apresentava pequeno déficit, devido às exportações de grãos, e
as previsões seriam de piora na situação, podendo a balança comercial
afetar a confiança dos investidores, golpeada, na época, já, pela visível
deterioração das contas públicas e previsão de déficit operacional maior
de 4% do PIB para o ano. O nervosismo acirrou-se com o rimo da
desvalorização cambial adotado pelo Banco Central, que levou o
mercado a apostar numa aceleração das desvalorizações cambiais e
também num menor ritmo de queda dos juros nominais para manter o
cupom fiscal de então.
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Por outro lado, a divulgação das taxas de inflação muito baixas
levou o mercado futuro a redirecionar suas projeções para baixo.

No que se refere ao mercado internacional, as taxas de juros
americanas de 30 anos foram reduzidas, indicando desaquecimento da
economia; já a desvalorização de 7% do peso mexicano e os ataques
extremistas naquele país, somados às declarações do ex-Ministro da
economia argentino, Domingo Cavallo, acerca das altas autoridades do
governo, propagaram um clima de nervosismo na região.

Num balanço geral de analistas do mercado, contudo, 1996 foi um
ano com mais avanços do que retrocessos, senão vejamos: a queda
incontestável da inflação (de 23.2% observados em 1995 para cerca de
10% para 1996), acompanhada pela redução dos juros (de um real de
24.3% em 95 para 15.6% em 96), que, contudo continuavam altos, mas
com perspectivas de queda, graças a: inflação em queda, reservas
externas elevadas, juros internacionais estáveis e ao impacto negativo
que sua alta exerce sobre o estoque de dívida pública. Ainda, podemos
destacar a forte capacidade de reação demonstrada pela economia, com
a flexibilização da política de crédito, retração dos juros para o tomador e
um quadro de inadimplência "menos pior".

Para o quadro internacional e a situação cambial, a alteração da
política passaria pela redução do risco Brasil, aumentos das alíquotas de
importação de alguns produtos, por ganhos de produtividade por parte
dos exportadores e alguma desaceleração do ritmo do crescimento
econômico.

Finalmente, a questão das reformas constitucionais, vital para a
credibilidade do Plano de Estabilização, infelizmente, teve pouco avanço
e as expectativas voltavam-se para o ano seguinte, 1997, considerando
que, sendo 1998 ano de eleições gerais, ficaria politicamente mais
complexa a aprovação das iniciativas governamentais no Congresso.

3.4 AS ESPERANÇAS NAS REFORMAS E A CRISE NA ÁSIA, EM 1997

Logo em janeiro, a preocupação foi relativa aos indícios de que a
aceleração econômica verificada no último trimestre de 1996 continuaria
em 97, entre eles: consumo atípico para a época do ano, inflação alta em
janeiro (contudo, sem mudança de patamar), déficit expressivo na
Balança Comercial (com previsões de déficit de pelo menos US$ 7
bilhões). Nesta época, argumentou a equipe econômica que o déficit da
balança comercial seria sustentado pelas entradas de capital via
investimento externo e a expansão do consumo seria limitada pelos
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gastos de início de ano (como material escolar, impostos, prestações das
compras de fim de ano) e pela CPMF.

Ainda nos primeiros quarenta dias do ano, o governo conseguira
três importantes vitórias: a aprovação da emenda da reeleição e as
eleições de Michel Temer e Antônio Carlos Magalhães, dois aliados
políticos, para as presidências das duas casas parlamentares,
ascendendo, no mercado, esperanças de ver concretizadas as tão
necessárias e recomendadas reformas constitucionais até o final de
1997.

Nos Estados Unidos, a alta do dólar, ao qual nossa economia
estaria atrelada, significou o encarecimento relativo de nossos produtos,
no mercado mundial, contribuindo para prejudicar nossas exportações.

Já em abril, analistas, ainda preocupados com o desempenho da
balança comercial, observavam que o ímpeto importador não estaria
refletindo o crescimento interno, dado o ritmo acelerado das importações
e a ausência de sinais de superaquecimento; a própria expansão das
importações numa economia estocada não parecia deixar espaço para
uma retomada da produção. Neste sentido, argumentavam que o
cenário parecia ser menos o de excesso de demanda interna e mais o de
substituição de produção local por estrangeira (observando que o tímido
aumento das importações de bens de capital não seria suficiente para
alterar o quadro). Nessa situação, o freio na demanda não atacaria o
verdadeiro problema, que é a competitividade. Ciente disto, o governo
optou por restringir severamente o financiamento às importações, para
dar condições para a recuperação da produção doméstica sobre a
retração das mesmas. Destacam os analistas de mercado, contudo, a
necessidade de se considerar o desgaste diplomático deste tipo de
medidas e o risco de, na contramão desse movimento, as restrições
impostas às importações poderem alimentar uma antecipação das
compras externas (por receio de novas restrições), que contribuiria para
deteriorar as expectativas para o final do ano.

Contudo, fazia-se necessário que o governo adotasse uma política
a seguir nos próximos dois anos e os analistas apostavam na adoção de
uma combinação de medidas administrativas sobre a atividade
econômica e as importações, que segurassem as contas externas em
níveis financiáveis (contando com o fato de que havia condições de
liquidez internacional e políticas para tanto), adotando medidas sempre
dessa linha e evitando alterações cambiais.

No que tange às contas públicas, abril mostrou alguma melhora,
particularmente por conta do aumento da arrecadação. O déficit, na
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comparação de janeiro de 1996 a janeiro de 97 reduziu-se de R$5.477
bilhões para R$4.629 bilhões.

Atento ao aumento das taxas de juros nos Estados Unidos, o
Banco Central, em maio, interrompeu a queda da taxa de juros, fixando a
TBC e a TBAN de maio nos mesmos patamares de abril: 1.58% e 1.78%,
respectivamente, interrompendo, também, a queda do cupom cambial, já
que o nível das reservas brasileiras começava a declinar
significativamente e fazia-se necessário financiar o déficit da balança
comercial, sempre preocupante. Ainda nesse sentido, destaca-se a
decisão de reduzir o IOF para o ingresso de capitais estrangeiros no país,
para atenuar o impacto da saída de divisas (uma tentativa de recuperar a
atratividade do cupom cambial, ou seja, a diferença entre os juros
internos e externos).

A baixa correlação entre o movimento na balança comercial e o
crescimento econômico poderia ser explicada por duas possibilidades: a
substituição da produção brasileira por importações continuou ocorrendo,
mesmo após as medidas de restrição do governo, ou houve nova
formação de estoques ( pela rigidez em reverter encomendas,
particularmente aos fornecedores externos, e pela antecipação de
importações pela ansiedade causada pelas medidas de restrição do
governo), ou ambas. Portanto, em junho, o mercado previa uma
desaceleração das importações, refletindo a eficácia das medidas do
governo, a acomodação dos níveis de estoque e de atividade, e ainda a
sazonalidade (graças aos embarques agrícolas dessa época). Melhores
números da balança, por sua vez, contribuiriam para desmontar o
movimento de compras preventivas, restando à variável de substituição
por importados o papel decisivo deste cenário.

No setor externo, as crises cambiais sofridas pela Tailândia e
República Checa reforçavam o alerta quanto à sustentabilidade de
déficits em conta corrente nos países emergentes.

Internamente, não se discute que o governo avançou em áreas
fundamentais, como a flexibilização dos monopólios estatais, o processo
de privatização, o equacionamento da dívida agrícola, a renegociação de
dívida de estados e municípios e a reformulação do sistema financeiro,
mas o mercado cobrava um avanço das reformas da Constituição de
1988.

o Brasil, em junho, emitiu Global Bonds de 30 anos, expandindo
os prazos de seus papéis e contribuindo para melhorar a percepção de
risco no país, o que abriu a possibilidade de que o Banco Central não
precisasse aumentar as taxas internas para atrair capitais. Isto, somado
ao aumento do nível de reservas (que voltou aos R$60bilhões) e às
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condições favoráveis de liquidez internacional, bem como ao declínios
das taxas de juros americanas (depois das altas de abril e maio),
contribuiu para que as taxas de juros continuassem sua rota de queda.

Em agosto, a preocupação do mercado já estava na onda de
ataques especulativos às moedas do sudeste asiático, cujos países são
considerados, como o Brasil, países emergentes. Analistas de mercado,
contudo, destacavam importantes diferenças entre a nossa economia e a
deles (baseadas em baixas margens e ganhos em escala), como
vigoroso programa de privatizações, a continuidade política e
administrativa, a baixa dívida externa e a maior solidez do sistema
financeiro. Estes mesmos profissionais alertavam, entretanto, para a
vulnerabilidade externa da economia a este tipo de acontecimento do
cenário internacional, que é agravada pela sazonalidade (no fim do ano,
há a tendência de que as importações aumentem, prejudicando nossa
balança comercial e aumentando a dependência do país no ingresso de
capitais de investimentos).

o Banco Central tomou, nesta época, medidas de incentivo à
entrada de capitais, como a autorização para aplicar os recursos de
Resolução 63 em NTN cambiais e admitiu a existência de um atraso
quanto ao câmbio e uma estratégia de ajuste consistente em manter o
ritmo das desvalorizações a 7% ao ano, fazendo-o depreciar-se
lentamente, sem saltos ou rupturas e recuperar a paridade em três ou
quatro anos, garantido pelos investimentos estrangeiros e pelas reservas.

Não obstante, as bolsas sofrem quedas em agosto, após 16 meses
de altas ininterruptas (fenômeno que ocorre, paradoxalmente, num mês
de boas notícias internas, como a queda da inflação, a recuperação de
reservas e a retomada de popularidade do governo), o que parece estar
relacionado à necessidade de liquidez dos fundos internacionais: frente
aos prejuízos do sudeste asiático, viram-se obrigados a realizar sua
posições nas bolsas que mais subiram, ou nas mais líquidas, nosso caso,
embora analistas procurassem exaustivamente afastar o risco de ataque
ao Real, com argumentos, como os citados anteriormente.

Na Europa, a desvalorização do marco alemão frente ao dólar
americano estaria alimentando uma inflação importada (dos Estados
Unidos) que, especulava-se, poderia precipitar-se num aumento de juros.
Quanto ao Japão, a crise em sua área de influência diminuiu qualquer
espaço para elevação de juros que, de qualquer forma, não estava no
horizonte.

No último trimestre do ano, o governo, visando a defender o Real
da crise das bolsas, agiu segundo o receituário clássico, primeiramente
vendendo reservas para defender o câmbio, seguido de uma elevação
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dos juros para proteger as reservas e o posterior anúncio de uma série de
medidas fiscais (prometendo uma economia de recursos capaz de
compensar os encargos financeiros e a perda de receita fiscal
decorrentes das maiores taxas de juros e da queda no nível de atividade,
e que encontrou respaldo político), a fim de retomar a confiabilidade dos
investidores internacionais. Neste cenário, a tendência é de melhora na
Balança Comercial. Também consideravam os analistas que a presença
de estoques elevados acentuaria o ajuste sobre a produção, o que,
somado à redução dos gastos públicos (graças ao "pacote" de medidas
fiscais), contribuiria para desacelerar a atividade, além de prejudicar o
processo de alongamento da dívida pública, à medida em que o próprio
mercado preferiria deixar o dinheiro no "overnight" a comprar novos
títulos. Acreditavam, ainda, que os juros somente seriam mantidos em
altos patamares a fim de manter atrativa a remuneração de investidores
estrangeiros; retomada a confiança internacional no país, os juros
poderiam ser reduzidos. A médio prazo, a continuidade do Real
dependeria da habilidade do país sair-se fortalecido da crise,
diferenciando-se das demais economias emergentes e transformando a
crise em oportunidade.

Em Novembro, a TBC e a TBAN foram fixadas em 3.05% a.m. e
3.23%, respectivamente. E para dezembro, a TBC ficou em 2.90%, com a
promessa do governo de elevar a tributação das aplicações de renda fixa
a partir de janeiro. O balanço da crise é que o IBOVESPA sofreu a
terceira maior queda de sua história, o IBA e o FGV-100 desvalorizaram-
se 22.37% e 17.88% no mês de novembro, depois de (acumular
valorizações, no ano, de 15.96% e 11.07%, respectivamente. As
incertezas associadas à crise da Ásia, detonada pelo ataque ao dólar de
Hong Kong (antes considerado extremamente seguro), por sua vez,
aumentaram a volatilidade do mercado, hoje bem mais desconfiado, com
um sensível aumento da percepção do risco e um saldo de destruição de
riqueza da ordem de US$2 trilhões no mundo todo.

A final do ano, o foco das atenções no mercado internacional
esteve entre a Coréia e o Japão, sofrendo crises em seus sistemas
financeiros e conseqüentes pressões especulativas, o que reforçou a
confiança no pacote fiscal anunciado pelo governo brasileiro. A
aprovação da Reforma Administrativa na Câmara dos Deputados e a
reafirmação do programa de privatizações também são sinalizações
importantes para o mercado, no sentido do restabelecimento da
credibilidade do Brasil. O ambiente de incerteza internacional fez com
que os investidores procurassem a segurança dos títulos americanos,
derrubando as taxas de juros de 30 anos para perto de 6% ao ano.
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3.5 A REELEiÇÃO E A CRISE DA RÚSSIA, EM 1998.

Como previam os analistas de mercado, 1998 foi um ano de
sucessos e apreensões, embora cheio de indefinições, o que se justifica
por ser ano de eleições, sinalizando a pouca predisposição dos
candidatos em realizarem obras impopulares.

Contudo, o governo, aceitando a responsabilidade sobre a
economia e o bem estar da população, não podemos negar, agiu rápida e
eficazmente, quando necessário, conforme veremos adiante.

No primeiro trimestre, são tomadas medidas de estímulo aos
investimentos estrangeiros, como a autorização para que investidores
estrangeiros institucionais transferissem diretamente os recursos
depositados em Fundos de Investimento Financeiro (FIFs) para Fundos
de Renda Fixa Capital Estrangeiro (FRFCE), sem a necessidade de
retirá-los do país. Adicionalmente, medidas de estímulo ao financiamento
imobiliário (como a autorização para ao estabelecimento de alienação
fiduciária nos contratos do Sistema Financeiro de Habitação - SFH) . No
mesmo período, ocorrem as privatizações da Banda B de telefonia
celular, acenando para a privatização do sistema todo, que ainda
ocorreria este ano, e a emissão de títulos externos a fim de abater a
dívida interna (suspensos desde a Crise da Ásia). Contudo, as graves
condições dos países asiáticos, após 97 tiveram o efeito de reduzirem os
patamares de entradas de recursos na América Latina, pelas incertezas
bem como pela queda das exportações brasileiras para aquela região, o
que justifica a cautela das autoridades monetárias na fixação dos juros,
embora acenando para um futuro de queda de juros e manutenção da
política cambial.

No segundo trimestre, observam-se a ampliação da diferença entre
o piso e o teto da minibanda cambial, a fim de conceder-se maior
autonomia ao mercado na definição da cotação do dólar e caminhar-se
lentamente para um regime de livre flutuação cambial. No setor
financeiro, é a hora da autorização para que os bancos vendessem seus
créditos para companhias securitizadoras, para diminuir o risco das crises
bancárias a aumentar os recursos destinados a empréstimos e
financiamentos, fortalecendo o sistema financeiro do país. No que tange
a política comercial, deu-se a autorização para que os exportadores
financiassem até 100% de suas vendas com recursos do PROEX.
Também então foi a vez da privatização das empresas de energia em
São Paulo e Rio de Janeiro (Eletropaulo Metropolitana e Companhia de
Eletricidade do Rio de Janeiro - CERJ, respectivamente) . Ao fim do
período, alteraram-se as regras de Imposto de Renda sobre Fundos de
Renda Fixa e sobre heranças, conforme determinado pelo pacote fiscal
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de novembro de 97, sinalizando o firme propósito do governo em
recuperar a confiança dos investidores; e com o mesmo objetivo, o
Conselho Monetário Nacional divulga restrições ao endividamento
público.

No terceiro trimestre de 1998, o desfecho russo derrubou a
confiança dos investidores acerca da disposição do G-7 em apoiar
economias estratégias, revelando a necessidade de revisar-se a idéia de
países importantes demais para caírem e resultando numa onda de
pessimismo agudo que atingiu todos os mercado emergentes por igual,
atingindo também os países desenvolvidos, e adquirindo dimensões
globais. A situação culmina ameaçando as perspectivas de crescimento
mundial e revelando uma perspectiva de escassez de capital e a
necessidade de o Brasil depender cada vez menos de poupança externa
(sentimento este acentuado pela forte saída de recursos de agosto e
setembro), que forçaram o governo a tomar medidas fiscais de combate
ao déficit público, mostrando consistência de longo prazo, além, é claro,
de o impelirem a elevar, novamente, as taxas de juros, para defender a
política cambial.

Contudo, a deterioração do cenarro rnacroeconormco externo
traduziu-se em um movimento de "fuga para a qualidade", com os
investidores buscando títulos de renda fixa americanos e resultando em
pequeno fluxo de capitais para a bolsa, que volta aos patamares de 1996.
Mais ainda, a Crise desmoralizou o FMI, que havia dado sinal verde aos
mercados em relação à credibilidade do programa de ajuste russo e que
for a surpreendido pelas desvalorização e moratória na Rússia. O risco
país se eleva a ponto de o "spread over Teasury do C-Bond" chegar a
1450 pontos base, muito acima dos níveis de outubro de 1997.

Assim posto, o período é marcado por novas restrições ao
endividamento público (estatais, no exterior) e novas privatizações, além
de desregulamentação dos preços dos combustíveis (como uma
preparação para a extinção do Monopólio da Petrobrás nas importações
de petróleo), e novas regras de Imposto de Renda a Estrangeiros e
Residentes no Exterior, com o objetivo de aumentar as receitas
tributárias. Acrescentem-se a isto medidas que visam a elevar os
financiamentos habitacionais, bem como medidas de fomento às
exportações (que aumentam os prazos e a abrangência do financiamento
aos exportadores, suas garantias e seguros e, finalmente, lançam o
Programa Especial de Exportações, envolvendo entidades do setor
privado, com o objetivo de elevar as vendas brasileiras principalmente
para os Estados Unidos). Também é o período em que são anunciadas
um conjunto de propostas para a flexibilização do mercado de trabalho e
de reforço de programas de requalificação do trabalhador, com o objetivo
de estimular o emprego e a renda. Contudo, o acontecimento do trimestre
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provavelmente foi a tão esperada venda, em final de julho, das doze
empresas do Sistema Telebrás, permitindo a arrecadação de mais de
R$22 bilhões, um ágio médio de 64% sobre o preço mínimo e
inaugurando uma nova fase para as Telecomunicações brasileiras.
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ANEX04. ANÁLISE ESTATíSTICA DAS VARIÁVEIS

A primeira série a analisar deve ser a da variável dependente, os
retornos do IBOVESPA, que possui média superior a zero, o que parece
razoável, considerando tratar-se de uma cesta de ativos com risco, que
exigiria retornos maiores que zero. Quanto ao desvio-padrão, está
próximo aos notados nas bolsas da Argentina, México e Japão, um pouco
superiores aos dos Estados Unidos. Seu boxplot aponta, basicamente,
dois pontos destoantes, identificados como Outubro de 1997 e agosto de
1998, que podem ser justificados como conseqüências das crises da Ásia
e Rússia, respectivamente. Mais informações podem ser extraídas das
análises do comportamento das variáveis independentes, que se
seguem.

A série de Investimentos Externos Líquidos no país apresenta
média maior que zero, com um histograma aproximadamente normal,
levemente "skewed to the left" , o que pode ser explicado pelas poucas
ocorrências de saídas líquidas de capital, no período em questão, o que
vai ao encontro das intenções do governo: na verdade, as únicas saídas
líquidas do período analisado referem-se a janeiro e março de 1995, que
pode ter ocorrido por realizações, por parte dos investidores externos,
dos resultados em bolsas líquidas e lucrativas, como a brasileira, a fim de
cobrir perdas no México, ou mesmo de pânico dos mesmos investidores,
devido à situação mexicana de então, e pelas incertezas relacionadas à
situação interna, com o novo presidente eleito, Fernando Henrique
Cardoso, às vésperas de sua posse; adicionalmente, a última saída
líquida, observada em setembro de 1998, pode ser explicada pelas
incertezas geradas pela crise da Rússia neste período, bem como ao
vencimento de grande volume de operações de financiamento externo,
que não foram renovadas devido às incertezas mencionadas. As
expectativas quanto a esta variável são de que mantenha uma relação
positiva com o IBOVESPA, ou seja, um aumento dos investimentos
externos leve a um aumento dos retornos da bolsa, já que tais
investimentos iriam gerar maior produtividade e, portanto, maiores fluxos
de caixa. A Análise Bivariada confirma esta tendência positiva,
provavelmente aproximada por uma reta. A análise das correlações entre
as variáveis, por sua vez chama a atenção para alta correlação desta
variável com a série representativa do risco país (0,61 de correlação), o
que se justifica pelo fato de que quanto maior o risco percebido para um
país, menores deverão ser os investimentos externos para ele (note-se o
sinal negativo entre as duas variáveis).

A Variação Inesperada do Dólar merece comentários especiais. Em
primeiro lugar, sua média difere em muito de zero, o que pode ter
ocorrido em virtude do fato de o cálculo da série considerar a diferença
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entre o dólar médio esperado no mercado futuro e o dólar ocorrido no
mês. Sabemos, entretanto, que a média pode ser muito influenciada- por
pontos extremos, como os que se observam nas previsões do mercado
relativamente ao dólar. A hipótese é a de que nos primeiros meses do
Plano Real, o mercado ainda não tinha uma idéia muito certa de como
seria feita a desvalorização da nova moeda, o que ocasionava grande
dispersão nas expectativas e levava o mesmo mercado futuro a errar por
muito nas suas previsões; esta situação teria, ainda, sido agravada pela
crise mexicana, que ocorreu nos primeiros meses de 1995, que teria,
portanto, contribuído para desorientar o mercado em termos de
expectativas Oustamente, as maiores diferenças encontram-se nesta
época). Isto explicaria a média elevada da série e seu alto desvio-padrão
e justificaria a utilização da mediana, esta sim, mais próxima de zero,
como medida de centro, ao invés da média. As altas diferenças acima
justificadas explicariam, por sua vez, a forma do histograma, com grande
concentração na classe que inclui o zero e freqüências não nulas em
classes maiores (tal assimetria sugere uma transformação da variável,
com o uso de logaritmos, a fim de diminuírem-se as distâncias que, no
entanto, não contribuiu para elevar a correlação entre esta variável e os
retornos do IBOVESPA). Espera-se, que relacione-se negativamente ao
IBOVESPA, ou seja, quando aumente a variação inesperada do dólar
haja queda do índice, uma vez que os investimentos em bolsa tornam-se
menos atrativos. Tal tendência é, por sua vez, confirmada na Análise
Bivariada, que conclui que ambas as variáveis (IBOVESPA e Variação
Inesperada do Dólar) relacionam-se por uma reta (o que justifica a
transformação supracitada não ter efeitos). Ainda, esta variável exibe
alta correlação com a de risco de soberania, sinalizando que quanto
maior o risco país, maior deva ser a variação do câmbio, a fim de
compensar tal risco com o cupom cambial.

A Produção Industrial, assim como na literatura consultada é
considerada uma novidade em si mesma, embora possamos perceber
certo comportamento sazonal na série, na medida em que se observam
picos de produção nos meses de janeiro (positivos em 95 e 97 e negativo
em 96 e 98). Segundo Chen (1991), a relação entre Produto Corrente,
como "proxy" das condições do ciclo econômico corrente e o retorno dos
ativos do mercado acionário é negativa, pois em momentos de baixa
atividade econômica, o retorno da poupança deve ser elevado para
induzir a substituição do consumo por poupança e investimento (ressalta
o autor, contudo, que a relação entre a expectativa de crescimento futuro
e o retorno dos ativos é positiva, o que se deve ao fato de as ações
serem ativos respaldados por produto futuro, uma vez que seu preço é
valor presente do fluxo de dividendos). A Análise Bivariada confirma as
expectativas supracitadas, observando-se a relação negativa entre as
variáveis (lBOVESPA e Produção Industrial), através do gráficos de
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dispersão, embora não revele grande correlação desta variável
independente com as demais.

A Variação Inesperada das Taxas de Juros (representadas por
COI), por sua vez, possui média muito próxima de zero, seu boxplot
apresentando três pontos influentes, identificados como março, abril e
maio de 1995, que provavelmente se devem ao fato de, com a crise
mexicana, o governo ter abaixado menos as taxas de juros do que previa
o mercado (possivelmente para conter as saídas de divisas do país),
fazendo com que o mercado tivesse previsto uma taxa de juros menor
que a efetivamente ocorrida e a diferença entre o esperado e o ocorrido
fosse mais negativa nesses meses (contudo, devemos notar que, em
todos os meses da amostra, o COI esperado pelo mercado foi menor que
o ocorrido, tornando a diferença em questão sempre negativa, o que
sugere que o mercado esperava sempre taxas menores que não
ocorriam, provavelmente pela necessidade do governo de manter o
cupom cambial, tornando o Brasil um investimento atraente aos olhos do
mercado internacional). As expectativas quanto ao seu relacionamento
com o IBOVESPA são de que quando as taxas de juros aumentassem,
os retornos caíssem, uma vez que seria mais atrativo aplicar em renda
fixa, que maiores taxas inviabilizariam investimentos, e que tal elevação
nas taxas aumentaria a taxa de desconto dos fluxos de caixa, reduzindo
os preços das ações (entendidos como o valor presente dos fluxos de
caixa futuros, descontados ao custo de capital do investidor). A Análise
Bivariada sugeriu, contudo, uma relação negativa entre a variação
inesperada das taxas de juros (esperado menos ocorrido) e o
IBOVESPA, o que quer dizer que quando o mercado espera taxas de
juros maiores que as que realmente ocorrem significa uma boa
surpresa, ficando mais atrativo e viável financiar a produção, aumentando
a produtividade e os fluxos de caixa "vis-à-vis" as expectativas do
mercado. Podemos, ainda, notar alta correlação (0,95) desta variável com
a de Estrutura a Termo das Taxas de Juros (assim como notaram os
trabalhos clássicos examinados em capítulo anterior), o que se justifica
pelo fato de as duas séries contarem com a mesma matéria-prima, qual
seja, o COI. Por outro lado, nota-se, também, alta correlação com a
variável de risco país (-0,68), que pode estar ocorrendo porque quando o
risco percebido em relação a um país se eleva, o seu governo aumentará
as taxas de juros domésticas (além do esperado pelo mercado), a fim de
manter as divisas, exatamente como tem acontecido ultimamente.

A estrutura a Termo das Taxas de Juros, entendida como a
diferença entre uma taxa de longo prazo (aqui representada pela TJLP) e
uma de curto prazo (neste trabalho, o COI) apresenta histograma
sensivelmente" skewed to the left", o que indica que grandes diferenças
(em módulo) ocorreram, mas poucas vezes em relação às pequenas
diferenças (da mesma forma). Esta série ilustra a diferença entre aplicar
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no horizonte de longo prazo da TJLP (3 meses) e "rolar" uma aplicação
com taxas de curto prazo, pelo mesmo período e mostrou que as
aplicações de longo prazo sairiam perdendo em relação às de curto
prazo, reaplicadas, uma vez que tal diferença sempre se mostrou
negativa, embora muito próxima de zero. Seu histograma, assimétrico,
sugere a necessidade de transformações, como o uso de logaritmos,
embora tais transformações não revelem aumento da correlação desta
variável em relação os retornos do IBOVESPA, o que justifica a utilização
da variável original. Ainda, quando esta diferença cresce, as expectativas
são de que se eleve a taxa de desconto dos fluxos de caixa, reduzindo
seu valor presente e, portanto, os preços das ações. A análise das
correlações entre as variáveis chama a atenção para a alta correlação
desta com a variável de risco de soberania (-0,58), que pode ser
explicada pelo fato de quando o risco do país aumenta, seu governo
elevará as taxas de curto prazo, a fim de manter as divisas no país
(conforme explicado anteriormente), tornando mais atrativo aplicar no
curto prazo (e reaplicar mais vezes) que realizar a aplicação de longo
prazo; além disso, sabemos que o "spread over Trasury" dos títulos
brasileiros em relação aos americanos influencia cerca de 70% do cálculo
da TJLP (razão pela qual tem-se pedido a alteração da forma de cálculo
da TJLP, a fim de reduzir a influência do risco país nesta taxa).

Variável importante nos tempos de globalização, o Risco País (ou
Risco de Soberania) é representado pelo "spread over Treasury" do C-
Bond, em relação a título do Tesouro dos Estados Unidos de equivalente
maturidade. O boxplot sugere grande dispersão na série, cuja média é
diferente de zero (o que é de se esperar, uma vez que representa o
prêmio por determinado tipo de risco) e uma análise ano a ano
evidenciou que tal spread, de 95 a 97, tem caído, demonstrando que o
mercado percebia a redução do risco de soberania no Brasil,
reconhecendo os esforços do governo no sentido da estabilização
(poderíamos citar, dentre estes, a drástica redução da inflação, abertura
da economia, quebra de monopólios, privatizações e as promessas de
reformas), embora tenha retornado aos patamares de 95 após as duas
crises consecutivas (Ásia, em 97 e Rússia em 98), mas ainda
evidenciando sinais de queda ; isto, por sua vez, justifica a grande
dispersão encontrada no gráfico, que considera o período como um todo
e não os subperíodos. Em relação ao IBOVESPA, espera-se que um
aumento do risco país eleve as taxas de desconto, reduzindo os preços
da ações, ou seja, uma relação negativa, o que parece ser confirmada
pelos gráficos de dispersão entre tais variáveis. As correlações
realmente importantes com as demais variáveis foram acima explicadas.

Também importantes em virtude da globalização dos mercados,
são as variáveis de retornos de outras bolsas. Neste sentido, são
apresentados retornos de duas bolsas latino-americanas (infelizmente,
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muitos analistas ainda colocam todos os países latino-americanos na
mesma cesta, sem analisar suas especificidades a fundo) e as duas
bolsas mais importantes do mundo, Estados Unidos e Japão.

Os retornos do Dow Jones (Estados Unidos) mostram-se maiores
que zero (o que é de se esperar, visto que devem compensar o risco de
investimento), com razoável dispersão (que representa o risco do
mercado); o boxplot aponta dois pontos destoantes, identificados como
aqosto de 1997 e agosto de 98, provavelmente, uma previsão da Crise da
Asia e da Rússia, respectivamente, que marcaram os meses
subseqüentes.

O Nikkei (Japão), por sua vez, apresenta retornos mais dispersos
que o anterior, enquanto uma análise detalhada dos dados revela que os
rendimentos deste mercado, quando positivos têm caído, ao passo que
os retornos negativos têm sido piores, o que parece refletir a degradação
deste mercado (note-se que já em agosto de 1997, o índice apresentou
resultado negativo de 10%, possivelmente antecipando a Crise vindoura).

O índice Merval (Argentina) apresenta-se mais disperso que o
Nikkei e sua média é muito próxima de zero, embora o boxplot revele dois
pontos influentes, identificados como fevereiro de 1995, atribuído aos
efeitos da Crise do México, e agosto de 1998, relacionado à Crise da
Rússia, o que revela (e justifica-se pela) alta correlação entre os retornos
das bolsas latinas, como também se pode observar pelas correlações
entre as variáveis (a correlação entre Merval e México é de 0,79). Neste
sentido, Leal e Silva (1998) salientam que quando os mercados se
tornam mais integrados, uma crise num mercado pode se propagar em
outros, diminuindo os benefícios (de diversificação) do investimento
internacional. Estes autores procuram examinar se os mercados
brasileiro e argentino estão mais próximos um do outro devido ao
movimento mundial de liberalização dos mercados acionários,
aproximando-os dos mercados principais, em particular dos Estados
Unidos, ou se sua aproximação se deve a fatores regionais, como o
Mercosul, concluindo pela segunda hipótese: os mercados argentino e
brasileiro encontravam-se segmentados, no período anterior ao Mercosul
e, posterformente a este acordo, houve uma integração não somente
através do mercado americano - se devendo a fatores como a redução
das restrições ao investimento estrangeiro, emissão e negociação de
títulos argentinos e brasileiros no mercado americano na forma de ADRs
e ao crescente número de fundos de ações focalizando a região ou os
países desta região - , mas também através de fatores comuns a outros
mercados da região e fatores comuns ao país parceiro no Mercosul,
possivelmente a integração resultante do acordo.
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Finalmente, os retornos da bolsa mexicana revelam-se, através do
histograma, ligeiramente "skewed to the left", uma vez que há poucas
ocorrências abaixo de 10% negativos, a maior parte sendo retornos
positivos da casa dos 5%, com dispersão baixa e apenas dois pontos
influentes (justamente os meses de fevereiro de 1995 e agosto de 1998,
conforme já explicado); importante notar que esta bolsa obtém altos
retornos no terceiro trimestre de 1997, seguidos de baixas nos meses
subseqüentes, provavelmente em razão da fuga de capitais das bolsas
mais líquidas e rentáveis para cobrir perdas na Ásia.

Em todos os casos, a expectativa é de relação positiva com o
IBOVESPA, uma vez que indicaria a percepção do mercado sobre a
renda variável como melhor investimento, "vis-à-vis" as demais
alternativas, o que vem a se confirmar na Análise Bivariada dos gráficos
de dispersão.

Conforme comentado no capítulo referente à metodologia de
trabalho, a variável prêmio pelo risco conta com duas alternativas (a
serem selecionadas pelo devido método de seleção de variáveis),
contando com a série de "hot money" como "proxy" de retorno dos títulos
de dívida privada e o COI (assim considerado como uma cesta de
variados títulos públicos, garantindo a operação interbancária) ou a LFT
(Letra Financeira do Tesouro). A Análise Univariada do prêmio pelo risco
com COI revela média superior a zero, uma vez que o retorno deve
compensar o risco tomado e uma série razoavelmente normal, em torno
da média, ao passo que a mesma análise da série com LFT revela-se
pouco diferente, com média muito próxima a da anterior (assim como o
desvio-padrão apenas ligeiramente maior). A hipótese é de que o
aumento do prêmio pelo risco eleve as taxas de desconto, reduzindo os
preços das ações e, assim, o retorno do índice (portanto, uma relação
negativa), o que se comprova na análise bivariada das duas séries. A
variável não apresenta grandes correlações com outras, sendo a maior
(além da correlação entre as duas "proxies" do mesmo efeito, de 0,98)
com relação ao risco país, de 0,44, significando que o risco de soberania
é apenas um componente de risco de um investimento.

Finalmente, a Inflação inesperada, medida aqui por quatro séries
alternativas, a saber: COBpré menos COlover, TR menos IGPM, TR
menos IGPOI, TR menos IPC.

A primeira, sugerida por Adriana Schor (1997) mostra uma
histograma ligeiramente "skewed to the left", mas também disperso
igualmente para os dois lados da mediana. Assim como em Schor,
levantam-se duas hipóteses para sua relação com a variável dependente:
a primeira, de que o aumento da inflação eleva as taxas de desconto,
reduzindo o valor presente dos fluxos de caixa (portanto, relação negativa
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com o IBOVESPA); a segunda, de que com o aumento da inflação, as
empresas preferirão aplicar no mercado de capitais em detrimento da
produção, sim, mas ainda obtendo receitas financeiras, que elevam seus
fluxos de caixa e, portanto, valorizam suas ações (relação positiva com o
índice da bolsa) e confirmada pela autora supracitada. A série não
apresenta grandes correlações com outras variáveis independentes.

A segunda série, TR menos IGPM, utiliza a TR como "proxy" de
inflação esperada, baseada no argumento de que ao investidor de
poupança, a remuneração da TR refere-se à correção monetária,
restando-lhe um rendimento, líquido de inflação, de 6% ao ano. Trata-se
de uma série ligeiramente "skewed to the right", com a maior parte das
ocorrências em torno de zero, o que significa que poucas vezes a
previsão foi muito diferente do ocorrido e, menos ainda, que tenha sido
maior que a ocorrida. As hipóteses concernentes ao tipo de
relacionamento com o IBOVESPA permanecem, para as quatro "proxies"
de inflação inesperada, idênticas, visto que referem-se ao conceito, e não
apenas à série estudada.

A terceira série de inflação, que se utiliza do IGPOI apresenta-se
igualmente dispersa para cada um dos lados da mediana, de acordo com
o boxplot , com maior número de ocorrências na casa de 1%, o que
indica que a TR chegou a ser 1% maior que a inflação ocorrida (medida
pelo IGPOI), significando boas notícias, na medida em que o mercado
previu uma inflação maior que a ocorrida (este efeito também pode ser
devido a influências do governo sobre o cálculo da TR, visando a
estimular a poupança interna); ainda assim, esta série é muito parecida
com a anterior, mesmo no comportamento com relação à variável
resposta (IBOVESPA), o que também se pode notar pela alta correlação
entre elas (0,94).

Finalmente, a série que se utiliza de IPC possui dispersão muito
maior que as anteriores, o que pode ser observado também em seu
comportamento com relação ao IBOVESPA, através dos diagramas de
dispersão, em que os pontos parecem mais "espalhados" que nos
gráficos das outras "proxies".

ANEXO 5: DADOS DOS MODELOS

o presente anexo traz, sob a forma de tabelas, os dados utilizados
nos modelos analisados.
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data IOOVESPA INVEST E DÓLAR PRODIND CD TJlPam-C BRADES OO'JIIJONES NIKKEI MERVAl NeXlCO HM-CD CDB-CD TR-IGPM TR-IGPD TR-IPC HM-lFT CRISE

Jan-95 -10.7697 -99:>.5 44.1235 0.CID49 -0.01732 -0.01374 1.Z12 0.26002 -5.8967 -5.5354 -11.8569 0.86 -0.5 1.1813 0.7413 1.3013 0.97 O
--- _.
f€N -15.0095 11.75 45.0025 0.00200 -0.01513 -0.01292 1.387 4.34443 ~.1196 -25.8529 -25.9859 0.65 -0.13 0.4631 0.7031 0.5331 0.64 1

mar ~.9244 -2410.71 -2.8531 -0.0124 -0.02945 -O.026Z3 1.64 3.66492 -5.3539 18.5775 18.2593 0.98 -1.54 1.1798 0.4898 0.3798 1.13 1

abr 28.0238 357.00 -12.25 -O.em14 -0.02882 -0.02435 1.31 3.92015 4.1326 2.4918 6.9679 0.85 0.05 1.?RE7 1.1667 0.8267 0.81 1

mai -2.4438 1567.33 14.8577 -O.cm99 -O.OZ153 -0.02485 1.177 3.33256 ~.1514 10.7171 -0.786 0.94 -0.36 2.6671 2.8471 1.2771 0.96 O

jun -3.1501 m.77 18.7473 -0.01225 -0.02301 -0.02192 1.247 2.03807 -5.9597 -<5.5553 12.9015 0.66 -0.49 0.4263 0.2663 0.2263 0.67 O

jul 7.fffJ9 1789.53 26.9335 -0.01305 -0.0231 -0.0215 1.216 3.33626 14.886 12.684 8.155 0.61 -0.23 1.1705 0.7505 -0.7295 0.6 O

ago 11.1699 3112.51 9.5239 -0.01745 -0.02218 -0.01948 1.2 -2.06032 8.9879 -0.6849 5.9709 0.66 -0.5 0.4045 1.3145 1.1745 0.63 O

se! 8.3424 854.3 7.4423 -0.01565 -0.01583 -001586 1.11 3.86033 -1.4524 -4.8738 -4.9555 0.46 -0.4 2.6493 3.0193 1.1993 0.39 O
1---
ou! -11.0015 129223 9.346 -0.00768 -0.01582 -0.0139 1.176 -0.70996 -1.4403 -5.m -3.7726 0.86 -0.36 1134 1.424 0.174 0.83 O

rol 6.0000 719.02 11.6856 -0.00832 -001402 -0.01172 1.177 6.70873 6.1682 16.071 16.811 0.73 -0.34 0.2387 0.1087 0.2687 0.69 O

dez -1.8157 906.94 8.8845 -0.01251 -0.01378 -0.01357 1.108 0.84982 5.9974 9.9026 3.3273 0.56 -0.31 0.63 1.07 0.13 0.51 O

Jan-96 19.!m2 1908.85 5.4975 -0.1088 -0.0135 -0.01191 0.6 5.41555 4.7543 8.5344 9.2202 0.64 -0.36 -0.4774 -0.5374 -0.5674 0.62 O
----
f€N -3.762 930.71 0.692 0.01351 -O.010Z1 -0.00816 0.72 1.69403 -3.3026 -11.9787 -<5.6601 0.5 -0.25 -00075 0.2325 0.5625 0.46 O
--
mar -0.0565 422.00 -0.8971 -001702 -001104 -0.00785 0.764 1.85066 6.3675 2.7371 8.4Ga 0.73 -0.25 0.4139 0.5939 0.5839 0.71 O

abr 4.2221 1138.38 0.6849 0.01854 -O.010Z1 -0.00621 0.755 -0.32324 2.9638 11.1436 3.7362 0.64 -0.32 0.3397 -0.0403 -0.9603 0.6 O

mai 1.2355 m6.64 1.0041 0.02854 -0.01068 -000591 0.766 1.33056 -0.3861 6.0642 0.5748 0.94 -0.32 -0.9612 -1.0912 -0.7512 0.93 O

jun 15.0067 879.13 -0.9601 0.00147 -0.01038 -0.00737 0.813 0.20046 2.618 1.1592 0.1713 0.7 -0.17 -0.41 -0.61 -0.8 0.66 O

jul 1.3137 520.17 -2.2597 0.02137 -0.01057 -0.0071 0.719 -2.22812 ~.1576 -12.8927 -<5.3532 0.79 -0.35 -0.76 -0.5 -0.72 0.77 O

ago 2.2243 1097.45 -3.4433 0.01002 -0.01134 -0.00749 0.663 1.57352 -2.5419 -3.7158 9.9102 0.75 -0.32 0.35 0.63 0.29 0.73 O

se! 2.9939 'iB3.37 -2.103 0.01081 -00100 -0.00715 0.56 4.73647 6.8875 9.703 -2.0877 0.73 -0.2 0.56 0.53 0.59 0.71 O

ou! 1.3386 1497.66 -0.9895 orrsz -0.01065 -0.00688 0.626 2.49915 -5.052 2.0739 -0.7107 0.71 -0.37 0.55 0.52 0.16 0.71 O

rol 2.0343 1462.45 -0.2804 0.00467 -O.em?? -0.00625 0.577 8.17714 2.7019 8.1655 2.4588 0.43 -0.25 0.61 0.53 0.47 0.42 O

dez 5.0091 zrass -1.5915 0.00553 -0.01004 -oem16 0.537 0.41398 -7.8925 5.2412 1.6707 0.25 -0.27 0.14 -0.01 0.7 0.24 O

Jan-97 13.1351 1902.3 -1.9139 0.04837 -O.0C962 -0.00865 0.464 4.03115 -5.3251 6.6434 8.9633 0.4 -0.25 -1.03 -0.84 -0.49 0.41 O

f€N 10.8493 1398 -1.8365 -0.01609 -0.0088 -0.00786 0.442 0.95400 1.2384 3.6303 5.3194 0.54 -007 0.23 0.24 0.65 0.53 O

mar 2.4386 2124.99 -2.1881 0.00019 -0.00733 -0.00803 0.463 -4.28904 -2.9854 -1.6122 -2.4212 0.45 -0.18 -0.52 -0.53 0.42 0.44 O

abr 10.3715 1645.99 0.9763 0.0077 -O.em25 -0.00834 0.481 6.47121 6.3767 2.3397 0.2401 0.43 -0.3 -0.00 0.03 -0.02 0.43 O

mai 13.6446 3393.36 -0.0845 -0.00531 -0.00865 -0.00756 0.4Z1 4.59409 4.7935 7.6778 5.6428 0.57 -0.2 0.42 0.33 0.08 0.57 O

jun 10.781 2Cm.76 1.3447 ecoas -O.em1 -000783 0.422 4.66512 2.6708 4.0266 12.3205 0.52 -0.15 -0.09 -0.05 -0.77 0.5 O

jul 2.4Z1 2053.72 -0.3691 -0.00625 -O.em31 -000797 0.414 7.16799 -1.3298 50185 13.6833 0.67 -0.29 0.57 0.57 0.55 0.68 O

ago -17.5808 2085.74 -1.0957 -0.0039 -0.0088 -0.00772 0.431- -7.30877 -10.3389 -2.0117 ~.2873 0.53 -0.25 0.54 0.67 1.39 0.52 1

se! 11.198 1455.67 0.2446 0.00152 -0.00881 -00083 0.401 4.23m -1.8707 -1.2558 14.5009 0.57 -0.19 0.17 0.00 0.64 0.56 1

0lJ -23.8281 910.16 0.4657 0.CXXll6 -O.ro:lOO -O.em3 0.75 -<5.33103 -7.9886 -19.7247 -12.6644 0.47 -0.37 0.29 0.32 0.44 0.48 1

Tabela 7 - Dados do Modelo 3.1 - antes da Ásia, variáveis simples, situações críticas
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DATA IBOVESPA INVEST E EoLAR PROOINO COI TJLPam-C BRAOIES DOWJONES NIKKEI MERVAL NeXICO HM-COI CDB-COI TR-IGPM TR-IGPOI TR -IPC HM-LFT

Jan-95 -10.7697 -990.5 44.1235 . 0.08049 -0.01732 -0.01374 1.272 0.26082 -5.8967 -5.5354 -11.8569 0.86 -0.5 1.1813 0.7413 1.3013 0.97

mai -2.4438 1567.33 14.8577 -0.03099 -0.02753 -0.02485 1.177 3.33256 -8.1514 10.7171 -0.786 0.94 -0.36 2.6671 2.8471 1.2771 0.96
---
jun -3.1501 227.77 18.7473 -0.01225 -0.02301 -0.02192 1.247 2.03807 -5.9597 -6.5553 12.9015 0.66 -0.49 0.4263 0.2663 0.2263 0.67

jul 7.6069 1789.53 26.9335 -0.01305 -0.0231 -0.0215 1.216 3.33626 14.886 12.684 8.155 0.61 -0.23 1.1705 0.7505 -0.7295 0.6

ago 11.1699 3112.51 9.5239 -0.01745 -0.02218 -0.01948 1.2 -2.06032 8.9879 -0.6849 5.9709 0.66 -0.5 0.4045 1.3145 1.1745 0.63

seI 8.3424 854.3 7.4423 -0.01565 -0.01583 -0.01586 1.11 3.86033 -1.4524 -4.8738 -4.9555 0.46 -0.4 2.6493 3.0193 1.1993 0.39

out -11.6015 1292.23 9.346 -0.00768 -0.01582 -0.0139 1.176 -0.70996 -1.4403 -5.772 -3.7726 0.86 -0.36 1.134 1.424 0.174 0.83

nov 6.0606 719.02 11.6856 -0.00832 -0.01402 -0.01172 1.177 6.70873 6.1682 16.071 16.811 0.73 -0.34 0.2387 0.1087 0.2687 0.69

dez -1.8157 906.94 8.8845 -0.01251 -0.01378 -0.01357 1.108 0.84982 5.9974 9.9026 3.3273 0.56 -0.31 0.63 1.07 0.13 0.51

Jan-96 19.8302 1908.85 5.4975 -0.1088 -0.0135 -0.01191 0.6 5.41555 4.7543 8.5344 9.2202 0.64 -0.36 -0.4774 -0.5374 -0.5674 0.62

fev -3.762 930.71 0.692 0.01351 -0.01027 -0.00816 0.72 1.69403 -3.3026 -11.9787 -6.6601 0.5 -0.25 -0.0075 0.2325 0.5625 0.46

mar -0.0565 422.06 -0.8971 -0.01702 -0.01104 -0.00785 0.764 1.85066 6.3675 2.7371 8.468 0.73 -0.25 0.4139 0.5939 0.5839 0.71

abr 4.2221 1138.38 0.6849 0.01854 -0.01027 -0.00621 0.755 -0.32324 2.9638 11.1436 3.7362 0.64 -0.32 0.3397 -0.0403 -0.9603 0.6
f-.
mai 1.2355 2276.64 1.0041 0.02854 -0.Q1068 -0.00591 0.766 1.33056 -0.3861 6.0642 0.5748 0.94 -0.32 -0.9612 -1.0912 -0.7512 0.93

jun 15.6067 879.13 -0.9601 0.00147 -0.01038 -0.00737 0.813 0.20946 2.618 1.1592 0.1713 0.7 -0.17 -0.41 -0.61 -0.8 0.66_. --
jul 1.3137 520.17 -2.2597 0.02137 -O.Q1057 -0.0071 0.719 -2.22812 -8.1576 -12.8927 -6.3532 0.79 -0.35 -0.76 -0.5 -0.72 0.77

ago 2.2243 1097.45 -3.4433 0.01062 -0.01134 -000749 0.663 1.57352 -2.5419 -3.7158 9.9102 0.75 -0.32 0.35 0.63 0.29 0.73

seI 2.9939 959.37 -2.103 0.01081 -0.Q106 -0.00715 0.56 4.73647 6.8875 9.703 -2.0877 0.73 -0.2 0.56 0.53 0.59 0.71

out 1.3386 1497.66 -0.9895 0.0092 -0.01065 -000688 0.626 2.49915 -5.052 2.0739 -0.7107 0.71 -0.37 0.55 0.52 0.16 0.71

nov 2.0343 1462.45 -0.2804 0.00467 -0.00977 -0.00625 0.577 8.17714 2.7019 8.1655 2.4588 0.43 -0.25 0.61 0.53 0.47 0.42

dez 5.6091 2309.99 -1.5915 0.00553 -0.01004 -0.00916 0.537 0.41398 -7.8925 5.2412 1.6707 0.25 -0.27 0.14 -0.01 0.7 0.24

Jan-97 13.1351 1902.3 -1.9139 0.04837 -0.00962 -0.00865 0.464 4.03115 -5.3251 6.6434 8.9633 0.4 -0.25 -1.03 -0.84 -0.49 0.41

fev 10.8493 1398 -1.8365 -0.01609 -0.0088 -0.00786 0.442 0.95406 1.2384 3.6303 5.3194 0.54 -0.07 0.23 0.24 0.65 0.53

mar 2.4386 2124.99 -2.1881 0.00019 -0.00733 -0.00803 0.463 -4.28904 -2.9854 -1.6122 -2.4212 0.45 -0.18 -0.52 -0.53 0.42 0.44

abr 10.3715 1645.99 0.9763 0.0077 -0.00925 -0.00834 0.481 6.47121 6.3767 2.3397 0.2401 0.43 -0.3 -0.06 0.03 -0.02 0.43

mai 13.6446 3393.36 -0.0845 -0.00531 -0.00865 -0.00756 0.427 4.59409 4.7935 7.6778 5.6428 0.57 -0.2 0.42 0.33 0.08 0.57

jun 10.781 2005.76 1.3447 0.00806 -0.0091 -0.00783 0.422 4.66512 2.6708 4.0266 12.3205 0.52 -0.15 -0.09 -0.05 -0.77 0.5

jul 2.427 2053.72 -0.3691 -0.00625 -0.00931 -0.00797 0.414 7.16799 -1.3298 5.0185 13.6833 0.67 -0.29 0.57 0.57 0.55 0.68

Tabela 8 - Dados do Modelo 3.2 - antes da Ásia, variáveis simples, sem situações críticas

115



DATA IBOVESPA INVEST E EoLAR PROOINO CDI TJLPam-C BRAOIES RAIZBRAO DOWJONES NIKKEI MERVAL NeXICO HM-COI HM-COIA2 COB-COI TR-IGPM TR-IGPOI TR-IPC HM-LFT HM-LFTA2

Jan-95 -10.7697 -990.5 44.1235 0.08049 -0.01732 -0.01374 1.272 1.12783 0.26082 -5.8967 -5.5354 -11.8569 0.86 0.7396 -0.5 1.1813 0.7413 1.3013 0.97 0.9409

mai -2.4438 1567.33 14.8577 ·0.03099 -0.02753 -0.02485 1.177 1.0849 3.33256 -8.1514 10.7171 -0.786 0.94 0.8836 -0.36 2.6671 2.8471 1.2771 0.96 0.9216

lun -3.1501 227.77 16.7473 -0.01225 -0.G2301 -0.02192 1.247 1.11669 2.03807 -5.9597 -6.5553 12.9015 0.66 0.4356 -0.49 0.4263 0.2663 0.2263 0.67 0.4489

jul 7.6069 1789.53 26.9335 -0.01305 -0.0231 -0.0215 1.216 1.10272 3.33626 14.886 12.664 8.155 0.61 0.3721 -0.23 1.1705 0.7505 -0.7295 0.6 0.36

ago 11.1699 3112.51 9.5239 -0.01745 -0.02216 -0.01948 1.2 1.09545 -2.06032 8.9879 -0.6849 5.9709 0.66 0.4356 -0.5 0.4045 1.3145 1.1745 0.63 0.3969

sei 6.3424 654.3 7.4423 -0.01565 -0.01563 -0.01586 1.11 1.05357 3.66033 -1.4524 -4.6736 -4.9555 0.46 0.2116 -0.4 2.6493 3.0193 1.1993 0.39 0.1521

out -11.6015 1292.23 9.346 -0.00766 -0.01582 -0.0139 1.176 1.08444 -0.70996 -1.4403 -5.772 -3.7726 0.86 0.7396 -0.36 1.134 1.424 0.174 0.83 0.6889

00\1 6.0606 719.02 11.6856 -0.00632 -0.01402 -0.01172 1.177 1.0849 6.70873 6.1682 16.071 16.811 0.73 0.5329 -0.34 0.2387 0.1087 0.2687 0.69 0.4761

dez -1.8157 906.94 8.8845 -0.01251 -0.01376 -0.01357 1.108 1.05262 0.64962 5.9974 9.9026 3.3273 0.56 0.3136 -0.31 0.63 1.07 0.13 0.51 0.2601

Jan-96 19.6302 1908.65 5.4975 -0.1066 -0.0135 -0.01191 0.6 0.7746 5.41555 4.7543 8.5344 9.2202 0.64 0.4096 -0.36 -0.4774 -0.5374 -0.5674 0.62 0.3644

fev -3.762 930.71 0.692 0.01351 -0.01027 -0.00616 0.72 0.84853 1.69403 -3.3026 -11.9767 -6.6601 0.5 0.25 -0.25 -0.0075 0.2325 0.5625 0.46 0.2116

mar -0.0565 422.06 -0.8971 -0.01702 -0.01104 -0.00785 0.764 0.87407 1.85066 6.3675 2.7371 8.468 0.73 0.5329 ·0.25 0.4139 0.5939 0.5839 0.71 0.5041

abr 4.2221 1138.38 0.6849 0.01854 -0.01027 -0.00621 0.755 0.86891 -0.32324 2.9638 11.1436 3.7362 0.64 0.4096 -0.32 0.3397 -0.0403 -0.9603 0.6 0.36

mai 1.2355 2276.64 1.0041 0.02654 -0.01068 -0.00591 0.766 0.87521 1.33056 -0.3861 6.0642 0.5748 0.94 0.8836 -0.32 -0.9612 -1.0912 -0.7512 0.93 0.8649

jun 15.6067 879.13 -0.9601 0.00147 -0.01038 -0.00737 0.813 0.90167 0.20946 2.618 1.1592 0.1713 0.7 0.49 -0.17 -0.41 -0.61 -0.8 0.66 0.4356

lul 1.3137 520.17 -2.2597 0.02137 -0.01057 -0.0071 0.719 0.84794 -2.22812 -8.157P., -12.8927 -6.3532 0.79 0.6241 -0.35 -0.76 -0.5 -0.72 0.77 0.5929

ago 2.2243 1097.45 -3.4433 0.01062 -0.01134 -0.00749 0.603 0.!l1425' 1.57352 -2.5419 -3.7158 9.9102 0.75 0.5625 -0.32 0.35 0.63 0.29 0.73 0.5329

sei 2.9939 959.37 -2.103 0.01081 -0.0106 -0.00715 0.56 0.74833 4.73647 6.8875 9.703 -2.0877 0.73 0.5329 -0.2 0.56 0.53 0.59 0.71 0.5041

out 1.3386 1497.66 -0.9895 0.0092 -0.01065 -0.00688 0.626 0.7912 2.49915 -5.052 2.0739 -0.7107 0.71 0.5041 -0.37 0.55 0.52 0.16 0.71 0.5041

00\1 2.0343 1462.45 -0.2804 0.00467 -0.00977 -0.00625 0.577 0.75961 8.17714 2.7019 6.1655 2.4588 0.43 0.1649 -0.25 0.61 0.53 0.47 0.42 0.1764

dez 5.6091 2309.99 -1.5915 0.00553 -0.01004 -0.00916 0.537 0.7326 0.41398 -7.6925 5.2412 1.6707 0.25 0.0625 -0.27 0.14 -0.01 0.7 0.24 0.0576

Jan-97 13.1351 1902.3 -1.9139 0.04837 -0.00962 -0.00665 0.464 0.66118 4.03115 -5.3251 6.6434 8.9633 0.4 0.16 -0.25 -1.03 -0.84 -0.49 0.41 0.1681

fev 10.8493 1396 -1.6365 -0.01609 -0.0086 -0.00786 0.442 0.66483 0.95406 1.2364 3.6303 5.3194 0.54 0.2916 -0.07 0.23 0.24 0.65 0.53 0.2809

mar 2.4386 2124.99 -2.1881 0.00019 -0.00733 -0.00803 0.463 0.68044 -4.28904 -2.9854 -1.6122 -2.4212 0.45 0.2025 -0.18 -0.52 -0.53 0.42 0.44 0.1936

abr 10.3715 1645.99 0.9763 0.0077 -0.00925 -0.00634 0.481 0.69354 6.47121 6.3767 2.3397 0.2401 0.43 0.1849 -0.3 -0.06 0.03 -0.02 0.43 0.1849

mai 13.6446 3393.36 -0.0845 -0.00531 -0.00865 -0.00756 0.427 0.65345 4.59409 4.7935 7.6778 5.6428 0.57 0.3249 -0.2 0.42 0.33 0.08 0.57 0.3249

jun 10.781 2005.76 1.3447 0.00606 -0.0091 -0.00783 0.422 0.64962 4.66512 2.6708 4.0266 12.3205 0.52 0.2704 -0.15 -0.09 -0.05 -0.77 0.5 0.25

lul 2.427 2053.72 -0.3691 -0.00625 -0.00931 -0.00797 0.414 0.64343 7.16799 -1.3296 5.0185 13.6833 0.67 0.4489 -0.29 0.57 0.57 0.55 0.68 0.4624

Tabela 9 - Dados do Modelo 3.4 - antes da Ásia, variáveis transformadas, sem situações críticas
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DATA IBOVESPA INVESTE 00lAR PROOIND CO! TJLP-CO! BRADlES DOWJONES NIKKEI MERVAL MEXlCO HM-CO! CDB-CDI TR-IGPM TR-IGPO! TR-IPC HM-LFT CRISE

Jan-95 -10.1691 -990.5 44.1235 0.08049 -0.01132 -0.01314 1.212 0.2608 -5.8961 -5.5354 -11.8569 0.86 -0.5 1.1813 0.1413 1.3013 0.91 O

fev -15.8095 11.15 45.8025 0.00206 -0.01513 -0.01292 1.381 4.3444 -8.1196 -25.8529 -25.9859 0.65 -0.13 0.4631 0.1031 0.5331 0.64 1

rrar -8.9244 -2410.11 -2.8531 -0.0124 -0.02945 -0.02623 1.64 3.6649 -5.3539 18.5115 18.2593 0.98 -1.54 1.1198 0.4898 0.3198 1.13 1

abr 28.0238 351.06 -12.25 -0.00914 -0.02882 -0.02435 1.31 3.9202 4.1326 2.4918 6.9619 0.85 0.05 1.3661 1.1661 0.8261 0.81 1

rrni -2.4438 1561.33 14.8511 -0.03099 -0.02153 -0.02485 1.111 3.3326 -8.1514 10.1111 -0.166 0.94 -0.36 2.6611 2.8411 1.2111 0.96 O

jun -3.1501 221.71 18.1473 -0.01225 -0.02301 -0.02192 1.241 2.0381 -5.9591 -6.5553 12.9015 0.66 -0.49 0.4263 0.2663 0.2263 0.61 O

jul 1.6069 1189.53 26.9335 -0.01305 -0.0231 -0.0215 1.216 3.3363 14.886 12.684 8.155 0.61 -0.23 1.1105 0.1505 -0.1295 0.6 O

ago 11.1699 3112.51 9.5239 -0.01145 -0.02218 -0.01948 1.2 -2.0603 8.9819 -0.6849 5.9109 0.66 -0.5 0.4045 1.3145 1.1145 0.63 O

set 8.3424 854.3 1.4423 -0.01565 -0.01583 -0.01586 1.11 3.6603 -1.4524 -4.8138 -4.9555 0.46 -0.4 2.6493 3.0193 1.1993 0.39 O

ouI -11.6015 1292.23 9.346 -0.00168 -0.01582 -0.0139 1.116 -0.11 -1.4403 -5.112 -3.1126 0.86 -0.38 1.134 1.424 0.114 0.83 O

rol 6.0606 119.02 11.6856 -0.00832 -0.01402 -0.01112 1.171 6.1081 6.1682 16.011 16.811 0.13 -0.34 0.2381 0.1081 0.2681 0.69 O

dez -1.8151 906.94 8.8845 -0.01251 -0.01318 -0.01351 1.108 0.8498 5.9914 9.9026 3.3213 0.56 -0.31 0.63 1.01 0.13 0.51 O

Jan-96 19.8302 1908.85 5.4915 -0.1088 -0.0135 -0.01191 0.6 5.4156 4.1543 8.5344 9.2202 0.64 -0.38 -0.4114 -0.5314 -0.5614 0.62 O

fev -3.162 930.11 0.692 0.01351 -0.01021 -0.00816 0.12 1.694 -3.3026 -11.9181 -6.6601 0.5 -0.25 -0.0015 0.2325 0.5625 0.46 O

rrar -0.0565 422.06 -0.8911 -0.01102 -0.01104 -0.00185 0.164 1.8501 6.3815 2.1311 8.468 0.13 -0.25 0.4139 0.5939 0.5839 0.11 O

abr 4.2221 1138.38 0.6849 0.01854 -0.01021 -0.00621 0.155 -0.3232 2.9638 11.1436 3.1362 0.64 -0.32 0.3391 -0.0403 -0.9603 0.6 O

rrni 1.2355 2216.64 1.0041 0.02854 -0.01068 -0.00591 0.166 1.3306 -0.3861 6.0642 0.5148 0.94 -0.32 -0.9612 -1.0912 -0.1512 0.93 O

jun 15.6061 819.13 -0.9601 0.00141 -0.01038 -0.00131 0.813 0.2095 2.618 1.1592 0.1113 0.7 -0.11 -0.41 -0.61 -0.8 0.66 O

jul 1.3131 520.11 -2.2591 0.02131 -0.01051 -0.0011 0.119 -2.2281 -8.1516 -12.8921 -6.3532 0.19 -0.35 -0.16 -0.5 -0.12 0.11 O

ago 2.2243 1091.45 -3.4433 0.01062 -0.01134 -0.00149 0.663 1.5135 -2.5419 -3.1158 9.9102 0.15 -0.32 0.35 0.63 0.29 0.13 O

seI 2.9939 959.31 -2.103 0.01081 -0.0106 -0.00115 0.56 4.1365 6.8815 9.103 -2.0811 0.13 -0.2 0.56 0.53 0.59 0.11 O

ou! 1.3386 1491.66 -0.9895 0.0092 -0.01065 -0.00688 0.626 2.4992 -5.052 2.0139 -0.1107 0.11 -0.31 0.55 0.52 0.16 0.11 O

rol 2.0343 1462.45 -0.2804 0.00461 -0.00911 -0.00625 0.511 8.1111 2.7019 8.1655 2.4588 0.43 -0.25 0.61 0.53 0.47 0.42 O

dez 5.6091 2309.99 -1.5915 0.00553 -0.01004 -0.00916 0.537 0.414 -7.8925 5.2412 1.6707 0.25 -0.27 0.14 -0.01 0.1 0.24 O

Jan-97 13.1351 1902.3 -1.9139 0.04837 -0.00962 -0.00865 0.464 4.0311 -5.3251 6.6434 8.9633 0.4 -0.25 -1.03 -0.84 -0.49 0.41 O

fev 10.8493 1398 -1.8365 -0.01609 -0.0088 -0.00186 0.442 0.9541 1.2384 3.6303 5.3194 0.54 -0.01 0.23 0.24 0.65 0.53 O

rrar 2.4386 2124.99 -2.1881 0.00019 -0.00733 -0.00803 0.463 -4.289 -2.9854 -1.6122 -2.4212 0.45 -0.18 -0.52 -0.53 0.42 0.44 O

abr 10.3115 1645.99 0.9763 0.0071 -0.00925 -0.00834 0.481 6.4712 6.3767 2.3391 0.2401 0.43 -0.3 -0.06 0.03 -0.02 0.43 O

rraí 13.6446 3393.36 -0.0845 -0.00531 -0.00865 ·0.00756 0.427 4.5941 4.7935 7.6118 5.6428 0.57 -0.2 0.42 0.33 0.08 0.57 O

jun 10.781 2005.76 1.3447 0.00806 ·0.0091 ·0.00783 0.422 4.6651 2.6708 4.0266 12.3205 0.52 -0.15 ·0.09 -0.05 -0.11 0.5 O

)uI 2.427 2053.12 ·0.3691 -0.00625 -0.00931 -0.00797 0.414 1.168 -1.3298 5.0185 13.6833 0.67 -0.29 0.57 0.51 0.55 0.68 O

ago -11.5808 2085.74 -1.0957 ·0.0039 ·0.0088 -0.00112 0.431 -7.3088 ·10.3389 -2.0111 ·8.2873 0.53 ·0.25 0.54 0.67 1.39 0.52 1

seI 11.198 1455.67 0.2446 0.00152 ·0.00881 ·0.0083 0.401 4.2377 ·1.8707 -1.2558 14.5009 0.57 -0.19 0.11 0.06 0.64 0.56 1
-- --- ----I---- _._- ----- ------ ---- _._- --_.- --

ouI -23.8281 910.16 0.4657 0.00086 -0.00998 -0.0093 0.75 -6.331 -7.9886 -19.7241 -12.6644 0.47 -0.31 0.29 0.32 0.44 0.48 1

rol 4.5404 -241.48 0.3284 -0.0062 -0.02273 ·0.02232 0.6 5.1196 1.0154 -0.1028 1.0353 0.36652 -0.32 0.89 0.1 1 0.31 O

dez 8.5314 1606.95 2.38 -0.00614 ·0.01992 -0.02131 0.549 1.0865 -8.2112 4.8658 5.1055 0.44 -0.3 0.41 0.62 0.14 0.39 O

Jan-98 -4.6685 1423.87 5.8206 ·0.01455 ·0.01129 ·0.01881 0.579 -0.0126 -11.2423 -10.9265 -12.6219 0.11 ·0.41 0.19 0.21 0.91 0.11 O

fev 8.1449 2856.51 8.3951 0.01201 ·0.01001 -0.01321 0.523 8.0815 33.2911 12.1265 4.1056 0.69 -0.06 0.27 0.43 0.61 0.61 O

rrar 13.018 1941.27 13.2861 0.0214 -0.01018 -0.01248 0.468 2.9122 ·1.812 3.3971 4.8495 0.88 -0.18 0.11 0.61 1.13 0.86 O

abr -2.3355 3081.48 9.8818 -0.00644 -0.00638 ·0.00158 0.491 2.9886 -5.3609 -1.5592 1.6541 0.8 -0.25 0.34 0.6 -0.15 0.18 O

rrai ·15.6081 2754.45 6.5164 0.00403 -0.00686 -0.00698 0.602 -1.7985 0.1918 -13.6632 ·11.159 0.99 -0.15 0.31 0.22 -0.07 0.99 O

jun -1.7063 1865.33 2.3538 ·0.00101 -0.00793 ·0.00755 0.696 0.5843 1.0146 -8.5663 -5.4525 0.88 ·0.01 0.11 0.21 0.49 0.88 O

jul 10.6324 3183.26 1.7652 0.0005 -0.00943 -0.00845 0.635 -0.1108 3.4681 6.9612 ·0.8812 0.84 -0.29 0.12 0.93 1.32 0.83 O

ago -39.5536 169.99 ·1.0902 ·0.00232 -0.00109 ·0.00625 1.313 -15.13 -13.8653 ·39.1141 -29.5111 0.93 -0.22 0.53 0.54 1.31 0.92 1

Tabela 10 - Dados do Modelo 3.5 - depois da Ásia, variáveis simples, situações críticas
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DATA IBOVESPA INVEST E DOLAR PRODIND CDI TJLP-CDI BRADIES DOWJONES NIKKEI MERVAL MEXICO HM-CDI CDB-CDI TR-IGPM TR-IGPOI TR-IPC HM-LFT

Jan-95 -10.7697 -990 5 44.1235 0.08049 -0.01732 -0.01374 1.272 0.26082 -5.8967 -5.5354 -11.8569 0.86 -0.5 1.1813 0.7413 1.3013 0.97

mai -2.4438 1567.33 14.8577 -003099 -0.02753 -0.02485 1.177 3.33256 -8.1514 107171 -0.786 0.94 -O 36 2.6671 2.8471 1.2771 0.96

jun -3.1501 227.77 18.7473 -0.01225 -0.02301 -O 02192 1.247 2.03807 -5.9597 -6.5553 12.9015 0.66 -0.49 0.4263 0.2663 0.2263 0.67

jul 7.6069 1789.53 26.9335 -0.01305 -0.0231 -0.0215 1.216 3.33626 14.886 12.684 8.155 0.61 -0.23 1.1705 0.7505 -0.7295 0.6

ago 11.1699 3112.51 9.5239 -0.01745 -0.02218 -o 01948 1.2 -2.06032 8.9879 -O 6849 5.9709 0.66 -0.5 0.4045 1.3145 1.1745 0.63

set 8.3424 854.3 7.4423 -0.01565 -0.01583 -O 01586 1.11 3.86033 -1.4524 -48738 -49555 0.46 -0.4 2.6493 3.0193 1.1993 0.39
---
out -11.6015 1292.23 9.346 -O 00768 -0.01582 -0.0139 1.176 -O 70996 -1.4403 -5.772 -37726 0.86 -0.36 1.134 1.424 0.174 0.83---
nov 6.0606 719.02 11.6856 -O 00832 -0.01402 -0.01172 1.177 670873 6.1682 16.071 16.811 0.73 -0.34 0.2387 0.1087 0.2687 0.69

dez -1.8157 906.94 8.8845 -0.01251 -0.01378 -0.01357 1.108 0.84982 5.9974 9.9026 3.3273 0.56 -0.31 0.63 1.07 0.13 0.51

Jan-96 19.8302 1908.85 5.4975 -0.1088 -0.0135 -0.01191 0.6 5.41555 4.7543 8.5344 92202 0.64 -O 36 -0.4774 -0.5374 -0.5674 0.62

fev -3.762 930.71 0.692 0.01351 -0.01027 -0.00816 0.72 1.69403 -3.3026 -11.9787 -6.6601 0.5 -0.25 ·0.0075 0.2325 0.5625 0.46

mar -0.0565 422.06 -0.8971 -0.01702 -0.01104 -0.00785 0.764 1.85066 6.3675 2.7371 8.468 0.73 -0.25 0.4139 0.5939 0.5839 0.71

abr 4.2221 1138.38 0.6849 0.01854 -0.01027 -000621 0.755 -o 32324 29638 11.1436 3.7362 0.64 -0.32 0.3397 -0.0403 -0.9603 0.6

mai 1.2355 2276.64 1.0041 0.02854 -0.01068 -0.00591 0.766 1.33056 -0.3861 6.0642 0.5748 094 -O 32 -0.9612 -1.0912 -0.7512 0.93

15.6067
r--'

jun 879.13 -0.9601 000147 -0.01038 -0.00737 0.813 0.20946 2.618 1.1592 0.1713 0.7 -0.17 -0.41 -0.61 -0.8 0.66

jul 1.3137 520.17 -2.2597 0.02137 -0.01057 -0.0071 0.719 -2.22812 -8.1576 -12.8927 -6.3532 0.79 -0.35 -0.76 -0.5 -0.72 0.77

a90 2.2243 1097.45 -3.4433 0.01062 -0.01134 -0.00749 0.663 1.57352 -2.5419 -3.7158 9.9102 075 -0.32 0.35 0.63 0.29 0.73

set 2.9939 959.37 -2.103 0.01081 -0.0106 -0.00715 0.56 4.73647 6.8875 9.703 -2.0877 073 -0.2 0.56 0.53 0.59 0.71

out 1.3386 1497.66 -0.9895 0.0092 -0.01065 -000688 0.626 2.49915 -5.052 2.0739 -0.7107 0.71 -0.37 0.55 0.52 0.16 0.71

nov 2.0343 1462.45 -O 2604 0.00467 -0.00977 -0.00625 0577 8.17714 2.7019 8.1655 2.4588 0.43 -0.25 0.61 0.53 0.47 0.42

dez 5.6091 2309.99 -1.5915 0.00553 -0.01004 -0.00916 0.537 0.41398 -7.8925 52412 1.6707 0.25 -0.27 0.14 -0.01 0.7 0.24

Jan-97 13.1351 1902.3 -1.9139 0.04837 -000962 -0.00865 0.464 4.03115 -5.3251 6.6434 8.9633 0.4 -0.25 -1.03 -0.84 -0.49 0.41

fev 10.8493 1398 -1.8365 -0.01609 -0.0088 -0.00786 0.442 0.95406 1.2384 3.6303 5.3194 0.54 -0.07 0.23 0.24 0.65 0.53

mar 2.4386 2124.99 -2.1881 000019 -0.00733 -0.00803 0.463 -4.28904 -2.9854 -1.6122 -2.4212 0.45 -0.18 -0.52 -0.53 0.42 0.44

abr 10.3715 1645.99 0.9763 0.0077 -0.00925 -000834 0.481 6.47121 6.3767 2.3397 0.2401 0.43 -0.3 -006 0.03 -0.02 0.43

mai 13.6446 3393.36 -0.0845 -0.00531 -0.00865 -000756 0.427 4.59409 4.7935 76778 5.6428 0.57 -0.2 0.42 0.33 0.08 0.57

jun 10.781 2005.76 1.3447 0.00806 -0.0091 -0.00783 0.422 4.66512 2.6708 4.0266 12.3205 0.52 -0.15 -0.09 -0.05 -0.77 0.5

jul 2.427 2053.72 -0.3691 -0.00625 -0.00931 -0.00797 0.414 7.16799 -1.3298 5.0185 13.6833 0.67 -0.29 0.57 0.57 0.55 0.68

nov 4.5404 -241.48 0.3284 -0.0062 -0.02273 -0.02232 0.6 5.11959 1.0754 -0.7028 7.0353 0.36652 -0.32 0.89 0.7 1 0.31

dez 8.5374 1606.95 2.38 -0.00614 -0.01992 -0.02131 0.549 1.08654 -8.2772 4.8658 5.1055 0.44 -0.3 0.47 0.62 0.74 0.39

Jan-98 -4.6685 1423.87 5.8206 -0.07455 -0.01729 -0.01881 0.579 -0.01265 -17.2423 -10.9265 -12.6219 0.71 -0.41 0.19 0.27 0.91 0.71

fev 8.7449 2856.51 8.3951 0.01207 -0.01001 -0.01321 0.523 8.08145 33.2911 12.1265 4.7056 0.69 -0.06 0.27 0.43 0.61 0.67

mar 13018 1941.27 13.2861 0.0214 -0.01078 -0.01248 0.468 2.97215 -1.812 3.3977 4.8495 0.88 -0.18 0.71 0.67 1.13 0.86

abr -2.3355 3087.48 9.8818 -0.00644 -0.00638 -0.00758 0.491 2.98864 -5.3609 -1.5592 1.6547 0.8 -0.25 0.34 0.6 -0.15 0.78

mai -15.6081 2754.45 6.5164 0.00403 -0.00686 -0.00698 0.602 -1.79852 0.1918 -13.8632 -11.159 0.99 -O 15 0.31 0.22 -0.07 0.99

jun -1.7063 1865.33 2.3538 -0.00101 -0.00793 -0.00755 0.696 0.58427 1.0146 -8.5663 -5.4525 0.88 -0.07 0.11 0.21 0.49 0.88

jul 10.6324 318326 1.7652 0.0005 -0.00943 -0.00845 0.635 -0.77078 3.4681 6.9672 -0.8872 0.84 -0.29 0.72 0.93 1.32 0.83

Tabela 11 - Dados do Modelo 3.6 - depois da Ásia, variáveis simples, sem situações críticas
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DATA IBOVESPA INVESTE OOI..AR PROOINl CIl TJLPam-c BRADlES OOWJONES NlKKEI MERVAL. NeXICO HM-C1l HM-C1l"2 CtB-C1l CtB-CDI2 CtB-CDl3 TR-lGPM TR-lGPOI TR-IPC HM-lFT
Jatl-95 -10.7697 -990.5 44.1236 0.08049 -0.01732 -0.01374 1.2n 0.26082 -5.8967 -5.5354 -11.8569 0.86 0.7396 -0.5 0.25 -0.125 1.1813 0.7413 1.3013 0.97

mai -2.4438 1567.33 14.8577 -0.03099 -0.02753 -0.02485 1.177 3.33256 -8.1514 10.7171 -0.786 0.94 0.8836 -0.36 0.1296 -0.04666 2.6671 2.8471 1.2m 0.96
jun -3.1501 227.77 18.7473 -0.01225 -0.02301 -0.02192 1.247 2.03807 -5.9597 ~.5553 12.9015 0.66 0.4356 -0.49 0.2401 -0.11765 0.4263 0.2663 0.2263 0.67
jul 7.6069 1789.53 26.9336 -0.01306 -0.0231 -0.0215 1.216 3.33626 14.886 12.684 8.155 0.61 0.3n1 -0.23 0.0529 -0.01217 1.1705 0.7505 -0.7295 0.6
ago 11.1699 3112.51 9.5239 -0.01745 • -0.02218 -0.01948 1.2 -2.06032 8.9879 -0.6849 5.9709 0.66 0.4356 -0.5 0.25 -0.125 0.4045 1.3145 1.1745 0.63
set 8.3424 854.3 7.4423 -0.01565 -0.01583 -0.01586 1.11 3.86033 -1.4524 -4.8738 -4.9555 0.46 0.2116 -0.4 0.16 -0.064 2.6493 3.0193 1.1993 0.39
ou! -11.6015 1292.23 9.346 -0.00768 -0.01582 -0.0139 1.176 -0.70996 -1.4403 -5.7n -3.7n6 0.86 0.7396 -0.36 0.1296 -0.04666 1.134 1.424 0.174 0.83
nOl 6.0606 719.02 11.6856 -O.CI0832 -0.01402 -O.011n 1.177 6.70873 6.1682 16.071 16.811 0.73 0.5329 -0.34 0.1156 -0.0393 0.2387 0.1087 0.2687 0.69
dez -1.8157 906.94 8.8845 -0.01251 -0.01378 -0.01367 1.108 0.84982 5.9974 9.9026 3.3273 0.56 0.3136 -0.31 0.0961 -0.02979 0.63 1.07 0.13 0.51

Jatl-96 19.8302 1908.85 5.4975 -0.1088 -0.0135 -0.01191 0.6 5.41555 4.7543 8.5344 9.2202 0.64 0.4096 -0.36 0.1296 -0.04666 -0.4774 -0.5374 -0.5674 0.62
ff!N -3.762 930.71 0.692 0.01351 -0.01027 -0.00816 0.72 1.69403 -3.3026 -11.9787 ~.6601 0.5 0.25 -0.25 0.0625 -0.01563 -0.0075 0.2325 0.5625 0.46
mar -0.0565 422.06 -0.8971 -0.01702 -0.01104 -0.00785 0.764 1.85066 6.3675 2.7371 8.468 0.73 0.5329 -0.25 0.0625 -0.01563 0.4139 0.5939 0.5839 0.71
abr 4.2221 1138.38 0.6849 0.01854 -0.01027 -0.00621 0.755 -0.32324 2.9638 11.1436 3.7362 0.64 0.4096 -0.32 0.1024 -0.03277 0.3397 -0.0403 -0.9603 0.6
mai 1.2355 2276.64 1.0041 0.02854 -0.01068 -0.00591 0.766 1.33056 -0.3861 6.0642 0.5748 0.94 0.8836 -0.32 0.1024 -0.03277 -0.9612 -1.0912 -0.7512 0.93
jun 15.6067 879.13 -0.9601 0.00147 -0.01038 -0.00737 0.813 0.20946 2.618 1.1592 0.1713 0.7 0.49 -0.17 0.0289 -0.00491 -0.41 -0.61 -0.8 0.66
jul 1.3137 520.17 -2.2597 0.02137 -0.01057 -0.0071 0.719 -2.22812 -8.1576 -12.8927 ~.3532 0.79 0.6241 -0.35 0.1225 -0.04288 -0.76 -0.5 -0.72 0.77
ago 2.2243 1097.45 -3.4433 0.01062 -0.01134 -0.00749 0.663 1.57352 -2.5419 -3.7158 9.9102 0.75 0.5625 -0.32 0.1024 -0.03277 0.35 0.63 0.29 0.73
set 2.9939 959.37 -2.103 0.01081 -O.Q106 -0.00715 0.56 4.73647 6.8875 9.703 -2.0877 0.73 0.5329 -0.2 0.04 -0.008 0.56 0.53 0.59 0.71
ou! 1.3386 1497.66 -0.9895 0.0092 -0.01065 -0.00688 0.626 2.49915 -5.052 2.0739 -0.7107 0.71 0.5041 -0.37 0.1369 -0.05065 0.55 0.52 0.16 0.71-nOl 2.0343 1462.45 -0.28:)4 0.00467 -0.00977 -0.00625 0.577 8.1m4 2.7019 8.1655 2.4588 0.43 0.1849 -0.25 0.0625 -0.01563 0.61 0.53 0.47 0.42
dez 5.6091 2309.99 -1.5915 0.00553 -0.01004 -0.00916 0.537 0.41398 -7.8925 5.2412 1.6707 0.25 0.0625 -0.27 o.oras -0.01968 0.14 -0.01 0.7 0.24

Jatl-97 13.1351 1902.3 -1.9139 0.04837 -0.00962 -0.00865 0.464 4.03115 -5.3251 6.6434 8.9633 0.4 0.16 -0.25 0.0625 -0.01563 -1.03 -0.84 -0.49 0.41
ff!N 10.8493 1398 -1.8365 -0.01609 -0.0088 -0.00786 0.442 0.95406 1.2384 3.6303 5.3194 0.54 0.2916 -0.07 0.0049 -0.00034 0.23 0.24 0.65 0.53
mar 2.4386 2124.99 -2.1881 0.00019 -0.00733 -0.00803 0.463 -4.28904 -2.9854 -1.6122 -2.4212 0.45 0.2025 -0.18 0.0324 -O.OOS83 -0.52 -0.53 0.42 0.44
abr 10.3715 1645.99 0.9763 0.0077 -0.00925 -0.00834 0.481 6.47121 6.3767 2.3397 0.2401 0.43 0.1849 -0.3 0.09 -0.027 -0.06 0.03 -0.02 0.43
mai 13.6446 3393.36 -0.0845 -0.00531 -0.00865 -0.00756 0.427 4.59409 4.7935 7.6778 5.6428 0.57 0.3249 -0.2 0.04 -0.008 0.42 0.33 0.08 0.57
jun 10.781 2005.76 1.3447 0.00806 -0.0091 -0.00783 0.422 4.66512 2.6708 4.0266 12.3205 0.52 0.2704 -0.15 0.0225 -0.00338 -0.09 -0.05 -0.77 0.5
jul 2.427 2053.n -0.3691 -0.00625 -0.00931 -0.00797 0.414 7.16799 -1.3298 5.0185 13.6833 0.67 0.4489 -0.29 0.0841 -0.02439 0.57 0.57 0.55 0.68
llOf 4.5404 -241.48 0.3284 -0.0062 -0.02273 -0.02232 0.6 5.11959 1.0754 -0.7028 7.0353 0.36652 0.13434 -0.32 0.1024 -0.03277 0.89 0.7 1 0.31
dez 8.5374 1606.95 2.38 -0.00614 -0.01992 -0.02131 0.549 1.08654 -8.2772 4.8658 5.1055 0.44 0.1936 -0.3 0.09 -0.027 0.47 0.62 0.74 0.39

Jatl-98 -4.6685 1423.87 5.8206 -0.07455 -0.01729 -0.01881 0.579 -0.01265 -17.2423 -10.9265 -12.6219 0.71 0.5041 -0.41 0.1681 -0.06892 0.19 0.27 0.91 0.71
ff!N 8.7449 2856.51 8.3951 0.01207 -0.01001 -0.01321 0.523 8.08145 33.2911 12.1265 4.7056 0.69 0.4761 -0.06 0.0036 -0.00022 0.27 0.43 0.61 0.67
mar 13.018 1941.27 13.2861 0.0214 -0.01078 -0.01248 0.468 2.9n15 -1.812 3.3977 4.8495 0.88 0.7744 -0.18 0.0324 -O.OOS83 0.71 0.67 1.13 0.86
abr -2.3355 3087.48 9.8818 -0.00644 -0.00638 -0.00758 0.491 2.98864 -5.3609 -1.5592 1.6547 0.8 0.64 -0.25 0.0625 -0.01563 0.34 0.6 -0.15 0.78
mai -15.6081 2754.45 6.5164 0.00403 -0.00686 -0.00698 0.602 -1.79852 0.1918 -13.8632 -11.159 0.99 0.9801 -0.15 0.0225 -0.00338 0.31 0.22 -0.07 0.99
jun -1.7063 1865.33 2.3538 -0.00101 -0.00793 -0.00755 0.696 0.58427 1.0146 -8.5663 -5.4525 0.88 0.7744 -0.07 0.0049 -0.00034 0.11 0.21 0.49 0.88
jul 10.6324 3183.26 1.7652 0.0005 -0.00943 -O.OO84S 0.636 -0.77078 3.4681 6.9672 -0.8872 0.84 0.7056 -0.29 0.0841 -0.02439 0.72 0.93 1.32 0.83

Tabela 12 - Dados do Modelo 3.7 - depois da Ásia, variáveis transformadas, sem situações críticas
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