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ABSTRACT

The present study examines the theoretical background of different methods for evaluating
value generation for shareholders, and also evaluates the relevance and effectiveness of
those metrics as real drivers of value generation.

Five performance evaluation metrics were chosen for this study: Residual Income,
Adjusted Residual Income, ROE, ROI and EBIDT A. Those performance measures were
analyzed as independent variables explaining the creation of value for shareholders,
measured as Total Shareholder Retum, TSR, defined as change in stock price plus
dividends.

The analysis is performed using different testing procedures for a sample of 88 Brazilian
companies, along a ten year period, from January 1990 until December 1999. The
statistical procedures were based on studies performed by BIDDLE, BOWEN &
W ALLACE (1997) and CHEN & DODD (1997,1998) for the American capital market.
The empirical analyses were based on correlation tests and linear and multiple regressions
for the pooled intertemporal sample of 880 firm-years. Numerous sensitivity analyses
were also performed, including evaluation of cross sectional groups, withdrawing 'of
outliers, changes in the methodologies for the ca1culation of the cost of capital and
information lags.

The results show low correlation between the five metrics studied and the TSR. The
regressions presented low values for R2

, not far from the results found in the studies used
as reference. The EBITDA was the best indicator found in the linear regression analyses
and for the multiple analyses the use of ROI, EBITDA and Adjusted Residual Income
together provided the best information content.

The capital markets does not seem to use the value creation metrics as prevision tools,
possibly because they evaluate the past performance while the market is based on
expectations for future retums. Nevertheless, those performance measures are of great
value as managing tools in order to set goals, define bonus packages, and align the
objectives of management team and shareholders.
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1. INTRODUÇAO

o objetivo de maximização do retorno para os acionistas vem sendo perseguido pelas

empresas através de diversos métodos de acompanhamento, que podem ou não guardar

uma correlação estreita com os retornos dos investimentos nas ações. Existem diversas

abordagens para a análise da geração de valor e as empresas procuram identificar e/ou

calcular indicadores confiáveis, que possam servir de guia para seu planejamento

estratégico.

A definição de parâmetros, que reflitam de maneira adequada a performance de uma

empresa, é uma tarefa árdua e tem se mostrado um grande desafio para a comunidade

acadêmica. A partir de meados da década de 80, a criação de valor começou a tomar seu

lugar como o novo paradigma de performance empresarial. Nesse momento, diversos

acadêmicos e empresas de consultoria passaram a desenvolver métodos para mensurar e

acompanhar a geração de valor das companhias.

No passado, as análises de valor estiveram sempre muito ligadas a índices contábeis, ROSS

et al. (1995) e BREALEY e MYERS (1996), utilizam o retomo sobre patrimônio líquido

(ROE) e o retomo sobre ativos (ROI) como medidas de avaliação. DAMODARAN (1999)

adota o lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA ou LAJIDA),

como uma das formas de medir a capacidade da empresa gerar caixa para os seus

provedores de capitais. Atualmente, existem diversas abordagens elaboradas para a

avaliação da geração de valor podendo citar: abordagens relacionadas a resultados

econômicos residuais, como o EVA (Economic Value Added) , que é o método mais

divulgado, e seus aprimoramentos como REVA (Refined Economic Value Added); métodos

ligados à projeção de fluxo de caixa, como o FCF (Free Cash Flow) e o CFROI (Cash

Flow Return on Investment) e; abordagens mais complexas como o TBR (Total Business

Return) e o SVA (Shareholder Value Added).
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1.1. Objetivo

Os objetivos deste trabalho podem ser divididos basicamente em dois. O primeiro é o

estudo do arcabouço teórico que envolve os diferentes indicadores de criação de valor para

os acionistas, com a análise de diversas métricas propostas nos últimos anos pela academia

e por empresas de consultoria. O segundo é avaliar a relevância e eficácia dessas métricas

como reais indicadores de geração de valor. Para tanto foram analisadas as correlações

entre os indicadores de diversas empresas brasileiras num período de 10 anos e a evolução

dos preços de mercado de suas ações e seus fluxos de dividendos

Muito embora existam diversos estudos a este respeito com empresas norte-americanas, a

literatura sobre geração de valor aqui no Brasil ainda é limitada. Com este estudo, buscou-

se examinar se o mercado de capitais brasileiro também parte dos pressupostos de geração

de valor como um dos fatores de determinação do preço das ações, como já observado para

o mercado de capitais norte-americano.

Este estudo pretende, a partir de hipóteses semelhantes às propostas por CHEN e DODD

(1997 e 1998) e por BIDDLE et al. (1997), que serão detalhadas na Revisão Bibliográfica,

testar se cinco diferentes indicadores de geração de valor são relevantes na definição da

rentabilidade das ações no mercado de capitais brasileiro e, consequentemente, na geração

de valor para os seus acionistas. O trabalho também tenta identificar quais variáveis

guardam maior relação com a rentabilidade das ações e avaliar os ganhos incrementais no

conteúdo informacional ao agregar um número maior de variáveis aos modelos estatísticos.

Foram escolhidas, para este trabalho, cinco medidas de geração de valor que possuem uma

boa abrangência do ponto de vista da metodologia adotada, pois englobam métodos

tradicionais e métodos modernos de avaliação. A qualidade e o formato dos dados

disponíveis criaram restrições na adoção de uma base maior de métricas dentro do

horizonte de tempo estudado e com a abrangência setorial pretendida. As variáveis

analisadas foram as seguintes: RR (Retomo Residual), RRA (Retomo Residual Ajustado),

ROE (Return on Equity), ROI (Return on Investment) e LAJIDA (Lucro antes de Juros,
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Impostos, Depreciação e Amortização ou EBITDA). A notação RR foi utilizada no lugar do

EVA, por possuir o mesmo tratamento teórico e não se tratar de um índice de propriedade

da companhia de consultoria Stern Stewart e Co. O RRA foi utilizado no lugar do REVA

por razões similares.

Para mensurar a geração de valor para o acionista, foi utilizada a variável RT (Retorno

Total) definida como sendo a variação do preço da ação mais seu fluxo de dividendos.

1.2. Estrutura do Trabalho

No Capítulo 2 foi desenvolvida uma revisão da literatura sobre medidas de geração de valor

e cálculo do custo de capitais das empresas, medida indispensável para o cálculo de vários

dos indicadores utilizados. Adicionalmente, foram abordados dez estudos recentes a

respeito de medidas de performance, dos quais foram extraídas as linhas mestras da

metodologia utilizada nesta pesquisa.

o Capítulo 3 descreve a metodologia utilizada no trabalho, onde são definidas as variáveis.

São apresentadas as hipóteses utilizadas, são descritos os testes estatísticos efetuados e são

explicadas as diferentes análises de sensibilidade realizadas.

o Capítulo 4 desenvolve a parte quantitativa do estudo, relatando a escolha do banco de

dados e os resultados obtidos com as regressões efetuadas. São apresentados os resultados

obtidos nas análises de correlação, nas regressões simples e nas regressões múltiplas,

mostrando, também, os resultados dos testes de normalidade, de correlação serial e de

heterocedasticidade.

A seguir é apresentado um quadro resumo com os testes efetuados.
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Testes Efetuados

Correlação entre as Teste de Conteúdo Testes de Conteúdo
Variáveis Inforrnacional Informacional Relativo

Absoluto e Incrementai
Variáveis Matriz de: VD:RT VD:RT

RT VI Alternadamente: VI Combinações de:
ROE ROE ROE
ROI ROI ROI
LAJIDA LAJIDA LAJIDA
RR RR RR
RRA RRA RRA

Metodologia Correlação Linear de Regressões simples Regressões múltiplas
Pearson seqüenciais (jorward

selection)
Dados 88 empresas brasileiras 88 empresas brasileiras 88 empresas brasileiras

1.990 a 1.999 1.990 a 1.999 1.990 a I.999

o Capítulo 5 apresenta as conclusões do estudo, bem como suas limitações e sugestões para

outras pesquisas. Também foi incluída uma discussão da utilização de indicadores de valor

como ferramenta de gestão.
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

Este capítulo foi dividido em duas partes: Temas de Avaliação Empresarial e Pesquisas e

Trabalhos Acadêmicos. Para a elaboração do estudo de temas de avaliação empresarial,

foram abordadas duas áreas de finanças que, embora sejam relacionadas, possuem

bibliografias distintas. Primeiramente, foi desenvolvido um panorama das diferentes

metodologias de análise, e a seguir foram detalhados os diversos métodos de avaliação e de

criação de valor a serem utilizados no estudo. Em segundo lugar, foi analisado o tema do

custo de capital, variável indispensável para o cálculo de medidas de retorno residual, como

o RR, RRA, EVA e REV A.

A segunda parte da Revisão Bibliográfica tentou abordar a literatura acadêmica mais atual

sobre medidas de performance definindo a linha teórica a pautar esta pesquisa. Foram

abordados alguns dos mais recentes estudos empíricos a respeito do tema de medidas de

criação de valor, com apresentação dos conceitos de EVA e REV A, críticas, testes e

argumentações favoráveis e contrárias.

2.1. Temas de Avaliação Empresarial

A teoria financeira vem sugerindo há muito tempo que o objetivo final de qualquer

companhia é maximizar a riqueza de seus acionistas. MARSHALL (1890) já definia o

conceito de rentabilidade residual como uma forma de avaliar a capacidade da empresa

gerar retorno acima do custo pago pelos seus recursos.

"When a man is engaged in business, his profits for the year are the
excess of his receipts from his business during the year over his
outlay for his business. The difterence between the value of the
stock of plant, material, etc. at the end and at the beginning of the
year is taken as part of his receipts or as part of his outlay,
according as there has been an increase or decrease of value.



18

What remains of his profits after deducting interest on his capital at
the current rate ... are generally called his earnings of undertaking
or management" (MARSHALL, 1890).

Segundo ALCÂNTARA (1997), embora o objetivo de maxirnização da riqueza dos

acionistas possa parecer conceitualmente claro, a mensuração e a operacionalização da

criação de valor como foco central da gestão da empresa só ganharam força nos EU A a

partir da década de 80, como resultado da necessidade da empresa manter-se competitiva e

das pressões dos investidores institucionais pela valorização de suas ações no mercado.

RAPPAPORT (1998) explica que, nos EUA no início da década de 80, havia poucas

empresas que estavam realmente comprometidas com a geração de valor para os acionistas.

Muito embora as empresas já utilizassem métodos de desconto de fluxo de caixa para

decisões de investimento e orçamento de capital, o foco da administração estava na geração

de resultados de curto prazo, como aumento dos lucros por ação. O movimento de take-

overs e reestruturações, ocorrido a partir da segunda metade da década de 80, deslocou o

interesse das empresas para a geração de valor.

o termo EVA foi cunhado por STEW ART (1991), da empresa de consultoria norte-

americana Stern Stewart & Co, como nome de uma metodologia de cálculo de performance

corporativa. Esta metodologia analisa a rentabilidade residual de uma empresa depois de

descontados os custos inerentes ao capital próprio e à dívida, utilizados pelo negócio. Este

resultado residual pode ser entendido como geração de valor para os acionistas da empresa,

pois se trata de uma remuneração aos donos do negócio, depois de descontados os impostos

e todos os custos inerentes aos riscos incorridos e às taxas de financiamento do capital

investido.

Segundo STEW ART, EVA é uma ferramenta de trabalho utilizada pelo executivo gerador

de valor para seus acionistas, e pode ser utilizada em análises de resultados, elaboração de

orçamentos, avaliação de projetos e política de remuneração. BACIDORE et alo (1997),

propõem um ajuste ao método do EVA, chamado REV A (Refined EVA). Neste caso, os
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custos de capital são calculados com base em valores de mercado e não em valores

contábeis.

COPELAND et aI. (1994) e a empresa de consultoria McKinsey introduziram métodos

baseados no Fluxo Livre de Caixa (FCF - Free Cash Flow). Sua preocupação é com a

capacidade da empresa gerar retornos acima de seu custo de capital e com a capacidade de

perpetuar o crescimento do capital.

RAPPAPORT (1998) e a empresa de consultoria LEKlAlcar Consulting Group trabalham

com o conceito de valor agregado ao acionista (SVA - Shareholder Value Added) e de

gestão baseada em Valor (VBM - Value Based Management). Seus métodos estão focados

na capacidade da empresa gerar retornos acima de seu custo de capital a partir da

capacidade de geração real de caixa do negócio e não de fatores contábeis. O SV A pode ser

entendido como a taxa de retorno gerada pela empresa aos seus acionistas, baseando-se no

fluxo de caixa disponível para dividendos e na variação do valor das ações durante o

período estudado.

O CFROI (Cash Flow Return on Investment) é utilizado por duas empresas de consultoria

americanas: The Boston Consulting Group (BCG, 1996) e a Holt Value Associates. O

método busca avaliar o retorno esperado do investimento feito numa empresa utilizando

seus fluxos de caixa e considerando o custo pelo capital alocado. O CFROI é uma versão

adaptada do método da TIR (Taxa Interna de Retorno), desenhada para investimentos que

já foram efetuados. Pode ser considerado como uma medida da performance econômica de

uma empresa que reflete o retorno médio intrínseco de todos os projetos de investimento

em andamento.

O TBR (Total Business Return) proposto pela BOSTON CONSULTING GROUP (1996) é

outro método para acompanhar a capacidade da empresa agregar valor. Seus proponentes

enfatizam a superioridade deste método sobre o EVA porque ele se baseia em fluxos reais

de caixa e não em valores contábeis. O TBR também pode ser entendido como a taxa
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interna de retorno gerada pela empresa aos seus acionistas, baseando-se no seu fluxo livre

de caixa e na variação do valor do negócio durante o período estudado.

Segundo RAPPAPORT (1998) e BOSTON CONSULTING GROUP (1996), os métodos de

avaliação de valor são utilizados principalmente nas seguintes áreas:

1. Planejamento Estratégico

Avaliação do impacto de aquisições;

Compreensão das contribuições de unidades de negócios independentes para a

empresa;

Análise de alternativas estratégicas.

2. Alocação de Capital

Otimização da distribuição do capital entre os diversos projetos da empresa;

Avaliação do impacto de projetos incrementais.

3. Remuneração Executiva

Definição de metas para a alta direção da empresa;

Avaliação da capacidade de gerar valor dentro de ciclos de longo prazo.

2.1.1. Definição de ROE

Segundo ROSS (1995) e BREALEY e MYERS (1996) temos que ROE (Return 017 Equity)

é a taxa de retorno do capital próprio, uma medida de desempenho do investimento dos

acionistas durante o ano. Como o objetivo da empresa é beneficiar os acionistas, o ROE é,

num sentido contábil, a verdadeira medida de desempenho em termos de lucro. O ROE é

uma medida contábil que utiliza valores extraídos diretamente dos demonstrativos

financeiros das empresas, geralmente medidos da seguinte maneira:

ROE = Lucro Líquido / Patrimônio Líquido
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o ROE também pode ser decomposto em três indicadores de performance empresarial:

margem líquida, giro de ativos e alavancagem financeira. Neste caso o ROE pode ser

entendido como:

ROE = Margem Líquida x Giro dos Ativos x Alavancagem Financeira

Onde:

Margem Liquida = Lucro Líquido / Vendas

Giro dos Ativos = Vendas / Ativo Total

Alavancagem Financeira = Ativo Total/Patrimônio Líquido

2.1.2. Definiçãode ROI

A definição usual de ROI (Retum on Investment) ou taxa de retorno pelo capital investido

está ligada aos parâmetros definidos anteriormente por ROSS (1995) para o ROE. ROI

pode ser entendido como a rentabilidade dos ativos de uma empresa, ou seja:

ROI = Lucro Líquido / Ativo Total

ou

ROI = Margem Líquida x Giro dos Ativos

Portanto:

ROE = ROI x Alavancagem Financeira

Uma nova definição de ROI é apresentada por STEWART (1991), segundo o autor, no

lugar de ROE, a taxa de retorno sobre o capital total investido, ROI, é um melhor

termômetro da performance empresarial. Para avaliar o retorno da empresa deve ser levada

em consideração a remuneração a todos os provedores de capital da empresa, que foram

responsáveis pelos ativos que estão gerando os recursos. Portanto, o cálculo de

rentabilidade deve ser realizado com os resultados operacionais líquidos de impostos, mas



22

antes das despesas financeiras, e divididos pelo montante dos capitais fornecidos na forma

de dívida e de capital próprio.

Esta nova definição de rentabilidade dos investimentos é, portanto:

ROI = ROL / Capital

Onde:

ROL = Resultado Operacional Líquido antes dos Juros e após Imposto de Renda

Capital = Capital Próprio (Patrimônio Líquido) + Capital Oneroso de Terceiros (Dívidas de

Curto Prazo e Longo Prazo)

Para este trabalho foi utilizada a segunda definição de ROI (ROI = ROL/Capital).

2.1.3. Definição de LAJIDA (EBITDA)

Segundo DAMODARAN (1999), uma abordagem para avaliar o valor de toda a empresa,

seria descontar os fluxos de caixa acumulados para todos os detentores de direitos da

empresa. Sendo que existem duas maneiras de medir os fluxos de caixa líquidos da empresa

(FCFF).

1. Somatória dos fluxos de caixa para os detentores de direitos:

FCFF = Fluxo de Caixa Líquido do Acionista + Despesas de Juros x (1 - IR) +

Pagamentos de Principal- Novas Dívidas + Dividendos

2. Utilização dos lucros antes dos juros e impostos (EBIT ou LAJI) como base de

cálculo:

FCFF = EBIT x (1- %Juros) + Depreciação - Desembolso de Capital- f1Capital de Giro
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DAMODARAN (1999) cita várias medidas utilizadas nos modelos de avaliação como

variantes do FCFF. Entretanto, cada uma delas se baseia em pressuposições da relação

entre depreciação e despesas de capital e possuem limitações. Uma medida amplamente

utilizada nesta avaliação é a dos lucros antes de pagamento de juros, impostos, depreciação

e amortização (LAJIDA ou EBITDA). Onde:

LA]IDA = LA]I + Depreciação + Amortização + Despesa de Capital + Li Capital de Giro

O LAJIDA é um conceito estreitamente relacionado ao FCFF, mas utiliza os valores antes

das responsabilidades tributárias incidentes sobre os lucros assim como as despesas de

capital e as necessidades de capital de giro.

2.1.4. Definição de EVA

Segundo STEW ART (1991) e CHEN e DODD (1997), EVA (Economic Value Added ) ou

Valor Econômico Agregado é a diferença entre o resultado operacional líquido de impostos

(ROL) e o custo do capital (CC) que é o capital empregado pela empresa multiplicado pela

taxa de remuneração cobrada pelos provedores de capital, W ACC. Ou seja:

EVA =ROL- CC

Ainda pode-se mostrar que, se:

CC = WACC x Capital

ROL = ROI x Capital

Tem-se:

EVA = (ROI - WACC) x Capital
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Segundo SCHELL (1997), para o cálculo do EVA o ROL deve ser ajustado em diversos

aspectos, dentre eles: reservas de IR diferido, amortização do fundo de comércio

(goodwill), fundo de comércio não contabilizado, intangíveis (P&D, propaganda, etc.),

arrendamentos não capitalizados e outros ajustes sugeridos pela Stern Stewart & Co.

COPELAND et aI. (2000) definem Lucro Econômico (Economic Profiti como sendo um

termo genérico sinônimo do EVA. Onde:

Lucro Econômico = (ROI - WACC) x Capital

ou

Lucro Econômico = ROL - CC

Segundo STEW ART (1991), para gerar EVA a administração precisa focar em três

aspectos:

• Otimizar a Taxa do Capital Investido (ROI):

Investir em projetos que gerem retornos acima do custo de capital;

Eliminar segmentos de negócios que gerem retornos abaixo do custo de

capital;

Minimizar o custo de captação de recursos.

• Aumentar o Resultado Operacional (ROL):

Aumentar receitas utilizando a mesma base de ativos;

Melhorar margens operacionais;

Reduzir custos administrativos;

Alavancar ganhos de escala e de produtividade.

• Reduzir o Capital Alocado (Capital):

Usar capital objetivando retorno e não apenas crescimento;

Eliminar ativos desnecessários;

Reduzir estoques e contas a receber;

Alongar prazos de fornecedores.
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2.1.5. Definição de RR

Rentabilidade Residual (RR) pode ser entendida como uma forma de avaliar a capacidade

da empresa gerar retornos acima do custo pago pelos seus recursos. Este valor pode ser

calculado subtraindo-se os resultados operacionais da empresa do custo pelo capital

utilizado.

A Rentabilidade Residual também pode ser vista como um equivalente do EVA sem os

ajustes contábeis efetuados pela Stern Stewart & Co. Sua definição segue a linha do Lucro

Econômico apresentado por COPELAND et al. (2000).

RR =ROL- CC

2.1.6. Definição de MVA

Segundo STEW ART (1991), MVA (Market Value Added) ou Valor Agregado de Mercado

é a diferença entre o Valor Total de Mercado da Empresa e o Capital Total Investido.

MVA = Valor Total de Mercado da Empresa - Capital Investido pelos Provedores de

Recursos

Onde:

Valor de Mercado Total da Empresa = Valor de Mercado do Capital Próprio + Valor de

Mercado da Dívida

Valor de Mercado do Capital Próprio = Quantidade de Ações Emitidas x Cotação de

Mercado das Ações

Capital Investido pelos Provedores de Recursos = Valor Contábil da Dívida + Valor

Contábil do Capital Próprio (Patrimônio Líquido)
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Ao utilizar-se uma hipótese simplificadora que o valor de mercado da dívida é igual ao

valor contábil da dívida tem-se que:

MVA = Valor de Mercado do Capital Próprio - Patrimônio Líquido

2.1.7. Definição de REVA

Segundo BACIDORE et aI. (1997) REVA (Refined Economic Value Added) ou Valor

Econômico Agregado "Ajustado" é a diferença entre o resultado operacional líquido (ROL)

e o custo do capital empregado (CC) utilizando como base para o capital o valor de

mercado do capital investido.

São utilizados os mesmos conceitos básicos do EVA para o Resultado Operacional Líquido

(ROL) e para o WACC, porém a base de capital é proveniente dos valores de mercado ao

invés de valores contábeis.

REVA =ROL- CC*

Onde:

ROL = ROL calculado para EVA

CC* = WACC x Valor de Mercado do Capital Investido

Valor de Mercado do Capital Investido = Valor de Mercado do Capital Próprio + Valor de

Mercado da Dívida

A diferença básica entre EVA e REV A é que o método do REV A calcula o custo de capital

com base no valor de mercado da empresa enquanto o EVA utiliza valores contábeis para

efetuar sua análise. Como o custo de oportunidade dos investimentos é o valor de mercado

da empresa, a adoção deste índice pode trazer, segundo os autores, uma melhor explicação

para análises da capacidade de geração de valor das empresas.



27

2.1.8. Definição de RRA

Partindo das mesmas premissas adotadas para o Retorno Residual (RR), o Retorno Residual

Ajustado (RRA) pode ser entendido como o REVA sem os ajustes efetuados pela Stern

Stewart & Co. Onde:

REVA =ROL-CC*

2.1.9. Definição do WACC

o Custo Médio Ponderado de Capital ou WACC (Weighted Average Cost of Capital) é

definido por ROSS (1995) e BREALEY e MYERS (1996) como o custo de capital da

empresa como um todo, e pode ser interpretado como o retorno exigido da empresa pelos

seus provedores de capital.

O custo de capital depende principalmente do uso dos recursos e não de sua fonte. O

WACC varia de acordo com os níveis de risco aceitos pela empresa, mas também é afetado

pelo nível da alíquota de imposto de renda e pelo grau de alavancagem.

Para calcular o WACC da empresa, é necessária a ponderação dos custos do capital próprio

com os custos da dívida, de acordo com a seguinte fórmula:

WACC=( CP *CCP)+( D *CD*(l-IR))
CP+D CP+D

Onde:

CP = Capital Próprio

D = Dívida

CCP = Custo do Capital Próprio
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CD = Custo da Dívida

IR = Alíquota de Imposto de Renda

A análise dos custos da dívida (CD) e do capital próprio (CCP) possuem tratamentos

diferenciados. Segundo ROSS et aI. (1995), o custo do capital próprio pode ser calculado a

partir de dois enfoques: o modelo de crescimento de dividendos, também conhecido como

modelo de Gordon, e o modelo da linha de títulos do mercado, CAPM (Capital Asset

Pricing Model), desenvolvido por SHARPE (1964).

ROSS et aI. (1995) citam que a maneira mais fácil de calcular o custo de capital próprio é

através do modelo de crescimento de dividendos, que utiliza apenas a fórmula de uma

perpetuidade com crescimento. Onde:

P=D/(r-g)

Os dividendos, D, crescem a uma taxa g. A taxa de desconto do capital, r, é quanto o

mercado está cobrando para chegar ao valor corrente das ações, P. A partir de P, D e g

calcula-se o valor da taxa r. Este modelo possui várias limitações, pois só se aplica a

empresas que estão pagando dividendos, além de ser extremamente sensível a variações na

taxa de crescimento. Além disso, o modelo não leva em consideração o risco de maneira

explícita.

A outra maneira de calcular o custo de capital próprio sena utilizando o CAPM,

desenvolvido por SHARPE (1964). Este enfoque soma uma taxa livre de risco, Rr, com o

prêmio pelo risco da carteira de mercado, [E(Rm) - R. ], ponderado pelo risco sistemático

do ativo em relação à média' do mercado, definido como coeficiente beta. O retomo

esperado do capital próprio seria calculado da seguinte maneira:

E(R) = RI + f3 [ E(Rm) - RI J
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Este enfoque apresenta duas vantagens importantes: leva o risco explicitamente em conta e

é aplicável a empresas' que não apresentam crescimento estável nem dividendos podendo,

portanto, ser utilizado em mais situações que o método derivado do modelo de Gordon. Por

outro lado, este enfoque obriga o levantamento do prêmio pelo risco da carteira de mercado

e do coeficiente beta do ativo. Tais análises podem se tornar bastante trabalhosas, e até

impossibilitar a avaliação da taxa, dependendo do tipo de informações disponíveis a

respeito do mercado.

o CAPM foi desenvolvido na década de 60 e pressupõe uma distribuição normal dos

retornos dos ativos e investidores como função de utilidade quadrática. OLIVEIRA (1998)

ressalta:

"O CAPM repousa em variáveis que dificultam sua comprovação
empírica; como o fato de utilizar retornos esperados (padrões
históricos, usados na prática, podem não se repetir no futuro), pela
definição de portfolio do mercado, que deve incluir todos os ativos
de risco da economia, ou seja, imóveis e objetos de arte, entre
outros (na prática o mercado usa apenas bonds e ações negociadas
em Bolsa), e pelo fato do beta ser estimado com base no passado (o
valor estimado pode ser viesado se o verdadeiro beta for instável no
tempo").

ROLL (1977) levantou críticas ao modelo pela impossibilidade de observar o portfolio de

mercado na prática. Uma alternativa ao CAPM, denominada APT (Arbitrage Pricing

Theory), foi desenvolvida mais recentemente por ROSS, em 1976. O APT supõe que os

retornos sobre os títulos sejam gerados por uma série de fatores de âmbito setorial ou

macroeconômico. O APT, ao contrário do CAPM que trabalha com a hipótese de uma

economia em equilíbrio, vale também para situações de desequilíbrio, bastando este não ser

tal que impeça oportunidades de arbitragem na economia.
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Também é importante ter em mente, que tais modelos se apóiam essencialmente em dados

do passado para predizer o futuro. As condições econômicas podem mudar muito

rapidamente, colocando em risco qualquer tipo de previsão de taxa futura baseada numa

manutenção do status quo das situações de risco e retomo.

o custo de capital de terceiros ou custo da dívida, CD, é a taxa de retorno que os credores

exigem para emprestar novos recursos à empresa. Ao contrário do que se passa com o custo

de capital próprio, o custo da dívida pode ser observado diretamente, pois é a taxa que a

empresa deve pagar pelos seus compromissos, constando nas notas explicativas dos

balanços e nas cláusulas dos contratos de empréstimos. Além disso, existem sistemas de

avaliação de risco que avaliam e precificam as taxas de mercado para a dívida das empresas

de acordo com o nível de risco assumido.

Finalmente, é necessário incorporar o efeito do benefício fiscal da dívida (1 - IR), que

reduz a base tributária da empresa e aumenta o fluxo de caixa para os provedores de capital.

Segundo a Proposição II de MILLER e MODIGLIANI (1958, 1963), com imposto de renda

de pessoa jurídica, o uso do capital de terceiros aumenta o risco do capital próprio da

empresa ao mesmo tempo em que o WACC cai, por conta do efeito do benefício fiscal.

2.1.10.Trabalhos AcadêmicosBrasileiros sobre WACC

Como a apuração do custo de capitais no mercado brasileiro tem sido motivo de discussões,

alguns textos sobre o assunto serão abordados a seguir:

1) "Custo de Capital e Globalização dos Mercados". OLIVEIRA, R. G.

Dissertação de Mestrado, FGV/EAESP -1998.

OLIVEIRA (1998) aborda a questão do custo de capital em um contexto de mercados

globalizados, analisando as principais metodologias para definição das variáveis que



31

compõem o custo de capital e o impacto exercido pela integração dos mercados nos custos

financeiros das empresas.

Em sua análise do custo de capital de terceiros, o autor coloca que, na ausência de um

mercado ativo para negociação de títulos de divida das empresas,' existe a opção de se

utilizar o rendimento de títulos de empresas no mercado norte-americano. Tal método seria

válido para o Brasil, mas as empresas comparadas deveriam possuir níveis de

endividamento e acesso ao crédito semelhante à empresa utilizada como base. Além disso,

a taxa deveria ser ajustada de modo a refletir as diferentes expectativas quanto ao

comportamento dos juros reais nos dois países.

o autor ressalta que, de Janeiro de 1994 até Junho de 1998, o custo anual de captação de

recursos externos por empresas brasileiras oscilou entre 10% e 12%, em dólares, com o

spread pago acima dos títulos equivalentes do tesouro norte-americano variando entre 4% e

6,5%. O número de lançamentos por trimestre dobrou ao longo do período, refletindo o

interesse das empresas brasileiras neste modelo de captação e a crescente receptividade dos

mercados externos aos títulos de empresas locais.

Para estimar a taxa de retorno requerida pelos acionistas, OLIVEIRA lista diversos

métodos, baseados explicitamente e implicitamente nos mercados. Tais métodos incluem o

CAPM (Capital Asset Pricing Model), o APT (Arbitrage Pricing Theory) e o modelo de

dividendos descontados (Modelo de Gordon). Segundo o autor, o Modelo de Gordon não é

muito difundido no Brasil porque não existe uma prática de pagamento regular de

dividendos por parte das empresas, como acontece nos EUA. Lá o dividendo é parte

substancial do retorno total de uma ação.

Já no caso do CAPM, o autor propõe diversos enfoques alternativos para solucionar as

limitações existentes no mercado brasileiro. O índice local de mercado com série histórica

mais longa é o índice Ibovespa, iniciado em 1968, podendo ser utilizado para calcular o

retorno esperado do portfolio de mercado. Mas é um índice recente quando comparado ao

SP500 americano, que é acompanhado desde 1926. Além disso, a composição de sua
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carteira é baseada na liquidez dos ativos, gerando concentrações excessivas em poucos

setores e poucas empresas. Em setembro de 1998, por exemplo, as empresas do sistema

Telebrás representavam 53,48% do índice, seguidas por Petrobrás com 8,83% e Eletrobrás

com 8,27%. Uma alternativa à utilização da carteira de mercado seria adotar o prêmio pelo

risco da carteira de mercado norte-americano. Tal valor tem se situado em torno de 7% nos

últimos 40 anos, variando entre 5% e 8,4% desde 1926.

Para o cálculo do coeficiente beta, o autor argumenta que o mercado brasileiro apresenta

dificuldades por não haver um número suficiente de empresas cotadas na bolsa que

representem todos os setores. Mesmo as empresas que são listadas na Bovespa, em muitos

casos não apresentam liquidez suficiente para definir uma amostra representativa. Sua

proposta seria utilizar o beta de empresas similares americanas, ajustando-se para o grau de

alavancagem da empresa nacional.

Para a taxa livre de risco, o autor argumenta que os T-Bonds de 30 anos dos EUA são

títulos usualmente utilizados, após um ajuste para inflação para obter-se uma taxa real. O

risco país, definido pela diferença (spreadi entre as taxas de retorno de títulos norte

americanos e o Global Bonds' do país em questão com prazos equivalentes, deveriam ser

somados para se obter uma remuneração base. No Brasil, estes valores poderiam ser

extraídos das taxas obtidas nas emissões internacionais dos títulos de empresas brasileiras.

No caso da análise de uma subsidiária de uma empresa estrangeira, o autor coloca que

deverá ser levada em conta a taxa de retorno exigida pela matriz. As empresas

multinacionais normalmente possuem um acesso muito melhor aos mercados financeiros

internacionais e podem trabalhar como centros provedores de recursos para suas unidades

de negócios espalhadas pelo mundo. Ao analisar-se uma subsidiária, deverão ser levados

em consideração os custos de capital do negócio como um todo, ajustando-se a taxa para os

riscos inerentes ao mercado em questão e o nível de alavancagem da unidade de negócios.

I No Brasil utiliza-se, geralmente, o C-Bond.
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2) "Custo e Estrutura de Capital: O Comportamento das Empresas Brasileiras".

EID, W. RAE, 1996.

EID (1996) efetuou um estudo sobre custo e estrutura de capital das empresas brasileiras.

Foram enviados questionários para uma amostra de 1.126 empresas distribuídas em mais de

24 setores sendo obtidas 161 respostas.

o autor identifica que a maioria das empresas que utilizam sistemas de análise de

investimentos como VPL e TIR estima o custo de capital em uma faixa entre 13% e 15% ao

ano em termos reais (descontada a inflação), com uma distribuição normal em torno desses

valores. Também é identificado um grupo de 8% das empresas que estima seu custo de

capital numa faixa acima de 28% ao ano. Ainda neste estudo, é ressaltado que quase 50%
. 2

das empresas responderam que seu custo de capital anual encontrava-se entre 9% e 19% .

o autor também observa que as empresas organizadas como sociedades anônimas exigem

um retorno maior' para seus projetos (entre 16% e 25%) do que as sociedades limitadas

(entre 9% e 15%).

3) "Problemas de Estimação do Custo de Capital no Brasil". MINARDI, A. &

SANVICENTE, A. IBMEC Business School, 1999.

MINARDI e SANVICENTE (1999), em seu estudo, discutem os problemas de utilização

do modelo de precificação de ativos desenvolvido por SHARPE (1964) e LINTNER

(1965), CAPM, para estimação do custo de capital. Os autores examinam os componentes

do modelo e apresentam métodos para se determinar a taxa de retorno livre de risco, o

coeficiente beta e o retorno da carteira de mercado.

1 O estudo abordou principalmente empresas formadas como sociedades anônimas (50%) e empresas

limitadas (46%). Os restantes 4% foram compostos por associações, fundações e outros.

J Refere-se ao custo de capital utilizado para a avaliação de novos projetos.
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Os autores consideram como taxa de retorno livre de risco (Rj), o yield to maturity (YTM)

de títulos do governo brasileiro negociados em Nova Iorque, levando-se em conta, portanto,

o risco Brasil.

Foi montado um índice de mercado a partir de uma amostra de 67 ações incluídas no índice

Ibovespa. Estas ações receberam pesos iguais na composição do novo índice. A taxa de

retorno deste novo índice, em um mês qualquer, era igual à média aritmética dos retornos

das ações que o compunham.

Para a apuração do coeficiente beta, foram coletados os preços de fechamento ajustados

para dividendos, splits e bonificações. Retornos mensais foram obtidos através da relação

In (P! / Pt-I). Para compensar o erro do viés, provocado por "erro nas variáveis em análise

de regressões", foi utilizado o método desenvolvido por SCHOLES e WILLIAMS (1997).

fi; fi K

2 P

Onde:

K = -1 regressão entre Ri.te Rm,t-I

K = O regressão entre Ri.!e Rm.t

K = 1 regressão entre Ri,te Rm.t+1

i = ação analisada

m = índice construído

p = coeficiente de correlação entre Rm,te Rm.t-I

O cálculo do retorno esperado da carteira de mercado (Rm) foi elaborado através do modelo

de dividendos descontados (modelo de Gordon), pressupondo taxa de crescimento

constante. Foi utilizada uma amostra de 60 ações que apresentaram resultados positivos, de

onde se calculou os retornos individuais a partir da fórmula abaixo:

R, = ( DoI Po) * (1 + g) + g
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Onde:

Do = Dividendos por Ação Pagos ao Longo do Ano O

P o = Preço da Ação no Final do Ano O

( Doi Po) = Dividend Yield (taxa de pagamento de dividendo sobre preço)

g = Taxa de Crescimento Sustentável

A taxa de crescimento sustentável pode ser calculada pela fórmula:

g = ( 1- D/L) * ROE

Onde:

D I L = Pay Out ou Dividendos pagos sobre o Lucro Líquido

1 - D I L = Índice de Retenção de Lucros

ROE = Rentabilidade Patrimonial (Lucro Líquido / Patrimônio Líquido)

Para apurar o retorno da carteira de mercado, utilizou-se a média dos dividend yields e a

média das taxas de crescimento das 60 ações.

Seguindo a metodologia de cálculo proposta pelos autores, em maio de 1998, a taxa do

ativo livre de risco, Rr, era 11,15% e a taxa da carteira de mercado, Rm, era 15,04%.

Portanto, o prêmio pelo risco de mercado se situava em 3,89%.

Uma outra forma de calcular o retorno esperado da carteira de mercado, também citada por

MINARDI e SANVICENTE, seria utilizar projeções de analistas de mercado. Para esse

fim, eles estimaram o Dividend Yield, D,/P, e taxa de crescimento, g, para todas as ações

que têm projeções de dividendos por ação divulgadas pela IIBIE/S e apresentam lucro no

ano.

DI = Média dos Dividendos por Ação projetados pelos analistas

g = Taxa de Crescimento de Dividendos projetada pelos analistas onde: g = (DI I Do}-1
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o dividend yield e a taxa de crescimento para o mercado como um todo, foram calculados

como sendo as médias dos dividend yelds e das taxas de crescimento das diversas ações

com projeções.

Para março de 1999 os autores calcularam uma taxa de retorno para o ativo livre de risco,

Rr, de 15,93%, baseada no título da dívida externa brasileira com vencimento em 2027,

Brasil 27. A taxa de retorno do mercado, calculada a partir de projeções de dividendos dos

analistas, ficou em 20,36% gerando um prêmio pelo risco de mercado de 4,43%. Ao

mesmo tempo, a taxa de mercado calculada a partir do método do crescimento sustentável

ficou em 19,92% gerando um prêmio pelo risco de mercado de 3,99%.

Os autores também apontam em seu estudo uma outra abordagem para o risco Brasil. No

primeiro modelo sugerido por eles, o risco Brasil estava incorporado na taxa livre de risco,

Rr. Pode-se argumentar que o retorno esperado da carteira de mercado também reflete o

risco Brasil. A metodologia utilizada anteriormente não considerava o fato de que as taxas

de desconto de empresas com betas mais elevados deveriam conter um prêmio pelo risco

Brasil maior do que as taxas de desconto de empresas com betas menos elevados. Como o

risco Brasil foi considerado somente na taxa do ativo livre de risco, o efeito desse risco

acaba sendo o mesmo para todas as empresas, independentemente de seu beta.

Para solucionar essa questão, os autores propõem adotar, como taxa livre de risco, a taxa de

retorno dos títulos do tesouro americano de 30 anos, e considerar que o risco Brasil estaria

refletido na taxa de retorno esperada para o mercado brasileiro de ações. Desta maneira,

dentro das taxas de desconto de empresas com betas diferentes já estariam sendo

considerados os diferentes prêmios pelo risco do país.
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2.2. Pesquisas e Trabalhos Acadêmicos

Alguns estudos que analisam a variação do retorno das ações em função de indicadores de

performance serão resenhados a seguir:

2.2.1. "EVA and Market Value". O'BYRNE, Stephen. Iournal 01 Applied Corporate

Finance, Spring 1996.

O'BYRNE (1996), vice-presidente sênior da Stern Stewart & Co, demonstra que variações

no EVA explicam melhor as variações nos preços das ações que variações nos resultados

operacionais. Segundo o autor, numa base de 10 anos as variações do EVA explicam 74%

das variações no valor de mercado enquanto as variações nos resultados explicam 64%. Já

para períodos de 5 anos as variações no EVA explicam 55% das variações no valor de

mercado enquanto variações nos resultados explicam apenas 24%.

A pesquisa utilizou uma amostra de 1.000 empresas, extraída do banco de dados da Stern

Stewart & Co que inclui as maiores empresas americanas classificadas por valor de

mercado, exceto instituições financeiras e empresas de utilities (saneamento e energia

elétrica) ao longo de nove anos, 1985 a 1993. A amostra foi reduzida dos 9.000 eventos

iniciais (9 anos x 1.000 empresas) para 6.551 eventos porque algumas empresas não

possuíam dados de valor de mercado ao longo de todo o período. Também foram efetuados

ajustes para retirar os outliers nos 2% superiores e inferiores da amostra, com o objetivo de

melhorar a qualidade dos resultados estatísticos.

A metodologia estatística adotada foi a elaboração de regressões lineares para avaliar a

capacidade de cada uma das variáveis independentes explicar a variável dependente. A

variável dependente utilizada foi o valor de mercado da empresa, definida como valor de

mercado do capital próprio (ações) mais dívida. Foram definidas três variáveis

independentes: 1) O EVA, calculado como o resultado operacional menos impostos mais

ajustes contábeis menos um custo pelo capital utilizado; 2) O Resultado Operacional antes
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das despesas financeiras e após IR (ROL) e; 3) O Fluxo Livre de Caixa (FOC), definido

como o resultado operacional, menos os investimentos líquidos. Todos os valores foram

divididos pelo valor do capital para efetuar um ajuste de escala e transformá-los em valores

percentuais.

Os resultados iniciais foram computados através do coeficiente de determinação (R2
) das

regressões e os desvios padrões dos coeficientes obtidos. Para o FOC foi obtido de R20%.

Já para o ROL obteve-se um R2 de 0,330 com desvio padrão de 0,92 e para EVA um R2 de

0,310 com desvio padrão de 0,93.

O autor efetuou então dois ajustes ao EVA das empresas. Primeiramente, foram montados

dois subgrupos com coeficientes diferentes: um para os valores negativos e outro para os

valores positivos da regressão. Sua hipótese foi que as empresas com EVA positivo tendem

a receber uma resposta mais forte do mercado, na forma da variação de seus preços, que as

empresas com EVA negativo. O segundo ajuste foi feito para o múltiplo de capital utilizado

pelas empresas, neste caso, a hipótese adotada foi que na medida em que as empresas

crescem, a capacidade de gerar ganhos de escala cresce em taxas decrescentes. Com esses

dois ajustes ao modelo, os índices para o EVA subiram para um R2 de 0,560 com desvio

padrão do coeficiente de 0,74.

Após essas regressões, onde o autor analisou os níveis de EVA, Resultados Operacionais e

Fluxos Operacionais de Caixa versus os níveis de valor de mercado, ele passou a efetuar

regressões para as variações destes indicadores. Estas regressões chegaram aos resultados

apresentados inicialmente de 64% de explicação da variação do preço de mercado pela

variação do ROL e de 74% de explicação da variação do preço de mercado pela variação do

EV A para avaliações em períodos de 10 anos.
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2.2.2. "Foundations of EVA for Investment Managers". GRANT, James, Journal of

Portfolio Management, 1996.

GRANT (1996), utiliza o banco de dados da Stern Stewart 1.000 para avaliar a relação

entre EVA e MV A. Como o EVA é a medida de geração de valor e o MV A é o parâmetro

de mercado, fica comprovada uma correlação entre o EVA gerado pela empresa e o valor

atribuído a ela pelo mercado (MVA).

o banco de dados utilizado relaciona as informações das 1.000 maiores empresas

americanas por valor de mercado em 1993 e já traz calculados os valores de EVA, MV A,

capital investido e custo de capital (WACC).

o procedimento estatístico foi a elaboração de uma regressão simples utilizando

EV AlCapital como variável independente e MV AlCapital como variável dependente. Os

índices EVA e MVA foram divididos pelo capital para neutralizar uma possível tendência

decorrente do tamanho das empresas. Os eventos da regressão foram as 983 empresas do

banco de dados da Stern Stewart & Co que possuíam dados completos para o ano de 1993.

A regressão gerou um coeficiente de 17,14 para a variável EV AlCapital, com t estatístico

altamente significativo de 21,34. Além disso, o R2 da regressão foi de 0,316, demonstrando,

segundo o autor, uma boa correlação entre as variáveis.

Foi efetuada uma regressão semelhante para as cinqüenta empresas com os maiores

resultados de EVA válidos para o ano de 1993. Neste caso o coeficiente foi de 36,14 com t

estatístico altamente significativo de 15,19 e R2 subindo, consideravelmente, para 0,832.
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2.2.3. "An Empirical Analysis of EVA™as a Proxy for MVA". KRAMER, Jonathan

& PUSHNER, George. Financiai Practice and Education, 1997.

KRAMER e PUSHNER (1997), efetuaram um estudo para medir a correlação entre EVA e

MV A e avaliar a capacidade do EVA explicar variações no MV A, versus a capacidade de

uma medida contábil tradicional, o ROL (Resultado Operacional Líquido antes dos Juros e

depois de Imposto de Renda) explicar as variações.

Os autores concluem que não existe evidência estatística para suportar as afirmações de

CHEW et aI. (1995) que o EVA é a melhor medida de desempenho empresarial ao agregar

valor para os investidores. Os autores afirmam que o mercado acompanha mais os

Resultados Operacionais, ROL, que o EVA.

Os autores ainda ressaltam que, tanto o EVA quanto o ROL são medidas baseadas em um

só período e os investidores trabalham com um horizonte de projeção de vários anos,

agregando um nível de complexidade muito grande à análise que não é capturado por este

tipo de metodologia.

KRAMER e PUSHNER são favoráveis à utilização do conceito de resultado econômico,

onde se debita o custo pelo capital utilizado dos resultados operacionais. Mas afirmam que

as medidas utilizadas são passíveis de erro por se reportarem a períodos fixos de um ano.

A pesquisa foi realizada com o banco de dados da Stern Stewart 1.000, abrangendo o

período de 1982 a 1992. Foram efetuadas regressões lineares simples utilizando o espaço

arnostral de 10 anos e trabalhando com as 1.000 empresas de uma só vez. Após o ajuste

para o grupo que continha todas as variáveis e a retirada de outliers acima de dois desvios

padrões da mediana, a amostra contava com 8.712 eventos.

Foram realizados basicamente dois tipos de regressão, ambos tendo como variável

dependente o MV A. A primeira regressão colocava o EVA como variável independente e a
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segunda colocava o ROL como variável independente. Os valores de EVA, MV A e ROL

foram extraídos da Stern Stewart 1.000.

O ROL foi definido como sendo o resultado operacional líquido, o EVA foi definido como

o resultado operacional líquido de impostos (ROL) menos o custo pelo capital investido,

mais os ajustes contábeis específicos desenvolvidos pela Stern Stewart & Co, que acredita

serem necessários, para retratar mais fielmente o resultado econômico da empresa. O MV A

foi definido como a diferença entre o valor de mercado da empresa e o seu valor contábil,

incluindo capital próprio e dívida.

Para a elaboração das regressões os valores de MV A, EVA e ROL foram ajustados para

efeito escala, todos foram divididos pelo valor do capital investido no início do período. As

regressões foram efetuadas com todas as observações, no período de 10 anos.

O R2 obtido para a regressão do MVA versus o EVA foi de 0,099 com um coeficiente de

2,38 com significância estatística a 1%. A regressão do MVA versus ROL obteve um R2 de

0,180 com um coeficiente apurado de 2,39 com significância estatística aI %.

Os autores efetuaram diversas regressões alternativas, calculando as variações dos valores

de MV A, como variável dependente, efetuando também análises com defasagem de um ano

para o EVA e o ROL, sem conseguir melhores resultados de R2
.

2.2.4. "The Search for the Best FinanciaI Performance Measure". BACIDORE, J.

M. et aI.Financiai Analysts Iournal, 1997.

BACIDORE et al. (1997), apresentam um método de ajuste ao EVA, chamado REV A. A

lógica para este ajuste é o fato de que para calcular o custo de capital da empresa o método

do EVA utiliza o W ACC baseado em dados de mercado e o capital investido baseado em

valores contábeis. Sua proposta é que o capital também deveria ser baseado em valores de

mercado. Os autores acreditam que, neste caso, seria mais fácil analisar as variações no
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patrimônio dos acionistas, pois a análise partiria de valores de mercado e não de valores

contábeis.

A análise estatística utilizou o banco de dados das maiores empresas americanas por valor

de mercado da Stern Stewart l.000 para os anos de 1982 a 1992. Do total de l.000

empresas, 600 foram selecionadas aleatoriamente. Os dados contábeis foram extraídos da

Compustat da Standard & Poor e do banco de dados da Universidade de Chicago. Foram

então calculados os valores de EVA, REVA, Retorno Total ao Acionista (RT) e os

Retornos Anormais, definidos como os retornos acima do retorno esperado, calculado de

acordo com o modelo do CAPM de SHARPE (1964), para cada empresa e para todos os

anos do período em estudo.

No cálculo do Custo Médio Ponderado de Capital (WACC) foram utilizados vários

parâmetros. Os pesos de dívida e capital próprio foram determinados pelas ponderações

individuais de cada empresa. Para o custo da dívida foram utilizadas as tabelas de Bonds da

Standard & Poor, que são classificados por risco e setor. Para a alíquota do imposto de

renda foi calculada a alíquota efetiva para cada empresa. Para o custo do capital, foram

necessárias as estimativas de taxas de risco livre, prêmio pelo risco de mercado e

coeficientes beta. A taxa de risco livre foi definida através da rentabilidade (YTM) de Tbills

de 1 ano. O prêmio pelo risco de mercado foi calculado a partir das médias históricas

calculadas por Ibbotson Associates, 1995 Yearbook of Stocks, Bonds, Bills and Inflation,

desde 1926. Os coeficientes beta foram calculados a partir da metodologia de montagem de

10 carteiras baseadas em tamanho divididas em mais dez carteiras baseadas em betas,

desenvolvida por FAMA e FRENCH (1992).

A primeira fase dos testes envolveu a regressão dos Retornos Anormais (RAs) de cada ação

ao longo do período, versus EVA e REV A para determinar qual seria o grau de explicação

destas variáveis. Tanto o EVA quanto o REV A foram divididos pelo valor de mercado das

ações no início do período para obter uma medida de rentabilidade que fosse consistente

com a medida dos RAs. Foram elaboradas duas regressões, uma tendo como variável

independente o EVNV alor de Mercado e outra tendo como variável independente o
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REV AlValor de Mercado. A variável dependente em ambos os casos foi o Retorno

Anormal (RA). O grupo de empresas multiplicado pelos anos analisados gerou uma

amostra de 3.076 eventos.

Tanto no caso do EVA quanto no caso do REV A, os resultados apresentados demonstraram

que existe uma correlação positiva com Retornos Anormais num nível de significância

estatística de 1%, muito embora com R2 baixos para as regressões. Para o caso do

EV AlValor de Mercado, o coeficiente foi de 0,26620 com alta significância estatística, t

estatístico de 5,942 e R2 de 0,0114. Já para o caso de REV AlValor de Mercado o

coeficiente foi de 0,57997 com alta significância estatística, t estatístico de 11,212 e R2 de

0,0393.

Os autores também efetuaram regressões com valores de EVA e REV A defasados em

relação aos Retornos Anormais. O objetivo dessas regressões seria identificar se EVA e/ou

REV A poderiam ser bons previsores de retornos futuros. Os resultados indicaram uma

correlação negativa entre o EVA defasado e os Retornos Anormais, com nível de

significância de 10%, seria como se o mercado já esperasse os valores futuros, e alterações

em sua projeção impactassem negativamente o preço das ações. Para o REVA defasado não

foram obtidos dados com nível de significância estatística aceitável.

A conclusão dos autores é que o método do REV A pode ser utilizado como um

aperfeiçoamento ao método do EVA e que ambos os métodos possuem relevância ao

explicar Retornos Anormais (acima do nível esperado), sendo esses retornos ajustados para

o risco através do modelo do CAPM de SHARPE (1964).
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2.2.5. "The Search for the Best Financiai Performance Measure: Basics are Better".

FERGUSON, R. & LEISTIKOW, D. Financiai Analysts Iournal, 1998.

FERGUSON e LEISTIKOW (1998), criticam o texto de BACIDORE et al. (1997),

afirmando que o método do EVA possui um embasamento teórico melhor que o método do

REV A. Além de demonstrar que existem problemas no estudo estatístico, a conclusão do

texto é que o REV A é inconsistente com a teoria de finanças e não é apropriado para medir

performances operacionais e planos de remuneração executiva.

Eles argumentam que variações anormais no preço da ação são causadas por mudanças nas

expectativas do mercado quanto aos fluxos de caixa futuros da empresa, ou seja, o mercado

ajusta o preço das ações de acordo com o valor presente de resultados futuros acima do

custo de capital. Portanto, variações nos retornos anormais das ações devem estar

associadas a variações nas expectativas futuras de ganhos e não podem estar

correlacionadas com uma medida de performance que avalia apenas o resultado do último

período. Os autores destacam que os R2 encontrados para as regressões foram próximos de

zero, confirmando a tese que não existe correlação entre as medidas de valor (EVA e

REVA) e os Retornos Anormais (RAs).

Os autores também colocam que, para cada ano, diferentes efeitos de medidas

administrativas são incorporados aos Ras das ações, impossibilitando assim o uso dos

coeficientes utilizados. A parcela de RAs nos preços das ações, proveniente de resultados

no período avaliado pelos indicadores, varia de período a período, não sendo possível

definir quanto dos coeficientes EVA/Valor de Mercado e REV A/V alor de Mercado são

fatores explicativos aos Retornos Anormais para cada período da regressão.

Eles também contestam a idéia de utilizar o valor de mercado das ações como base para o

capital. Sua lógica é que a empresa gera resultados para os acionistas utilizando a base

instalada de capital (ativos operacionais, etc.) que não é necessariamente igual ao seu valor

de mercado. Portanto, o custo pelo capital alocado deve ser cobrado em cima dos valores

dos ativos e não do valor de mercado das ações. Se o custo pelo capital está sendo cobrado
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em cima de uma base errada, o REV A, que é proveniente do resultado operacional da

empresa menos este custo, também estará sendo avaliado de forma inadequada.

2.2.6. "Earnigns as an Explanatory Variable for Returns". EASTON, P. & HARRIS,

T. Journal 01Accounting Research, 1991.

EASTON e HARRIS (1991) estudam a relação entre o lucro por ação (LPA) e o retorno

gerado pela ação, procurando estabelecer uma ligação entre o LP A, que é um indicador

contábil, definido nas demonstrações financeiras das companhias e a variação do preço das

ações, definida pela demanda do mercado de capitais.

As variáveis estudadas como determinantes do lucro (variáveis independentes) foram: 1) O

LPA sobre o preço da ação no início do período (LPAlP.I) e; 2) A variação do lucro por

ação sobre o preço da ação no início do período (~LPAlP.I). A variável dependente, que

define o retorno gerado pela ação, foi ~P + d, onde ~P é a variação no preço da ação no

período e d é o volume de dividendos por ação pago durante o período.

O estudo concentrou-se na análise da capacidade dos níveis de resultados (LPAlP.I) e da

variação dos níveis de resultados (~LPAI P.I) conseguirem gerar retornos para os acionistas

na forma de níveis de dividendos ou variação dos níveis de preço das ações [(~P + dj/P.»].

A conclusão dos autores foi que ambas as métricas eram relevantes para a explicação dos

retornos e que elas poderiam ser, inclusive, complementares nesta explicação.

O banco de dados utilizado foi extraído de observações de resultados anuais de 1.100

empresas americanas no período de 1969 até 1986 do Compustat Annual Industrial File e

de variações anuais dos preços ajustados para proventos de todas essas empresas durante o

período estudado do Center for Security Prices (CRSP), gerando um total de 20.188

observações (empresas x anos).

Com o grupo total de observações, que agregava todas as empresas ao longo de todos os

anos, foram efetuadas regressões do tipo pooled intertemporal sample (P.I.S). Além disso,
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foram efetuadas regressões para cada um dos grupos anuais de empresas, do tipo cross-

sectional sample (C.S.S.), que contaram com amostras variando entre 533 e 1.459

observações, de acordo com a disponibilidade de dados das empresas no ano em estudo.

Primeiramente, foram efetuadas regressões lineares independentes para as duas variáveis de

retorno (LPA/P_I e L1LPA/ P-I). A variável nível de resultado (LPA/P_I) gerou coeficientes

estatisticamente significativos a 1% com R2 de 0,075 na regressão P.I.S. e alguns R2

melhores nas regressões C.S.S., chegando a R2 de 0,230 no ano de 1974. A variável

variação do nível de retorno (L1LPA/P-I) gerou coeficientes estatisticamente significativos a

1% com R2 de 0,040 na regressão P.I.S. e também apresentou alguns R2 melhores nas

regressões C.S.S. , atingindo R2 de 0,157 no ano de 1974.

Posteriormente foram efetuadas regressões múltiplas incluindo as duas variáveis de retorno

na mesma equação, gerando coeficientes estatisticamente significativos a 1% e R2 de 0,077

para a regressão com todos os pontos e um melhor R2 de 0,231 para análise anual em 1974.

2.2.7. "Economic Value Added (EVA™): An Empirical Examination of a New

Corporate Performance Measure". CHEN, S. & DODD, J. Iournal oi
Managerial Issues, Fali 1997.

CHEN e DODD (1997), elaboraram uma análise empírica para avaliar o EVA. Suas

principais conclusões foram as seguintes: 1) Existe uma correlação importante entre o EVA

e os retornos das ações, mas nenhuma medida, nem mesmo o EVA, é capaz de explicar

sozinha mais de 26% do movimento das ações; 2) O EVA é importante como ferramenta de

análise, mas deve ser complementado por medidas tradicionais de performance, tais como

Lucro por Ação, ROE e ROA, que aumentam a capacidade de explicação das

movimentações dos preços das ações.

A análise foi efetuada a partir do banco de dados da Stern Stewart 1.000, que por sua vez

utiliza dados da Compustat Services e da Standard & Poor com as 1.000 maiores empresas
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americanas pelo critério de valor de mercado, divididas em 58 setores. Foram estudados os

resultados e demais indicadores anuais ao longo de um período de 10 anos, de 1983 a 1992.

As variáveis foram calculadas como uma média dos 10 anos e só ficaram na amostra as

empresas que possuíam dados para todo o período, o que reduziu o grupo de empresas do

estudo e, conseqüentemente, o tamanho do banco de dados para 566 observações.

As análises empíricas foram divididas entre estudos de correlação e regressões lineares

múltiplas. O estudo baseou-se num modelo cross-sectional sample, de acordo com

metodologia utilizada por EASTON e HARRIS (1991) citada no item 2.2.6., com uma

hipótese implícita: os coeficientes são constantes para todas as empresas ao longo do

período estudado. A variável dependente das análises foi definida como sendo a taxa anual

de retorno das ações, incluindo variação de preço e dividendos. As variáveis independentes

foram divididas em dois grupos: variáveis relativas ao EVA e variáveis relativas aos

indicadores contábeis.

As variáveis de EVA foram as seguintes: 1) O EVA médio por ação, definido como

resultado operacional depois do IR menos custo de capital; 2) A variação do EVA por ação,

dividido pelo capital inicial em 1983, para evitar distorções de escala; 3) A taxa média de

Retorno sobre Capital Investido (ROI), definida como o resultado operacional depois do IR

(ROL) dividido pelo capital; 4) A diferença percentual entre a taxa de Retorno sobre o

Capital Investido (ROI) e o Custo de Capital (WACC) e; 5) A taxa de Crescimento do

Capital. Os valores de EVA, W ACC e capital investido foram extraídos do banco de dados

da Stern Stewart 1000.

As variáveis contábeis foram as seguintes: 1) O Lucro por Ação (LPA) médio; 2) A taxa de

Retorno sobre o Capital Próprio (ROE), definida como lucro líquido sobre patrimônio

líquido e; 3) A taxa de Retorno sobre os Ativos (ROA) média definida como resultado

operacional líquido de IR (ROL) sobre ativos totais. Todos os valores foram calculados

numa base anual, a partir dos dados de fechamento do exercício fiscal dos dez anos

analisados.
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o primeiro estudo de correlações chegou a um valor de 0,449 entre EVA e retomo das

ações (RT), e um valor de 0,511 entre ROI-WACC e RT. O EVA seria importante, mas

não conclusivo, como indicador do Retomo das Ações. Em seguida elaborou-se uma

regressão entre as cinco variáveis do EVA e o retorno das ações, que gerou R2 de 0,415, F

estatístico de 99,56 e p-value 0,0000, sugerindo que o modelo possui alta significância

estatística, com 41,5% dos movimentos nos preços das ações explicados pelas variáveis

independentes. O exame do Fator de Variância Inflacionaria (VIF), utilizado para

identificar a ocorrência de multicolinearidade entre as variáveis, ficou abaixo de 1,6,

indicando não haver multicolinearidade.

Um segundo estudo foi elaborado introduzindo-se as três variáveis contábeis. Inicialmente

notou-se que a correlação entre a taxa de retorno sobre os ativos (ROA) e os retornos das

ações (RT), de 0,495, era superior a correlação com o EVA. Em seguida duas regressões

foram elaboradas, uma apenas com as variáveis contábeis como variáveis independentes e

outra com todas as oito variáveis juntas.

A regressão, com apenas as variáveis contábeis, obteve alta significância estatística, com p-

value de 0,0000 e R2 de 0,365. Ou seja, 36,5% dos movimentos das ações poderiam ser

explicados pelas três variáveis contábeis. Este teste mostrou que as variáveis contábeis são

importantes, mas conseguem explicar menos que as variáveis de EVA, que explicaram

41,5% dos movimentos. A segunda regressão, com todas as variáveis juntas, obteve um R2

de 0,470 e p-value de 0,0000, sugerindo que existem informações adicionais significativas

que são agregadas quando todas as variáveis são utilizadas.

Os autores concluem que as variáveis de EVA contribuíram em 10,5%, que é o acréscimo

no R2 das regressões, que passa de 0,365 para 0,415 ao agregar as variáveis de EVA no

modelo da explicação das rentabilidades das ações. E que conseqüentemente, o sistema de

avaliação de performance baseado no EVA agrega valor informacional além dos sistemas

tradicionais de avaliação baseados em variáveis contábeis.
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2.2.8. "Usefulness of Operating Income, Residual Income, and EVA: A Value-

Relevance Perspective". CHEN, Shimin & DODD, Jarnes. Working Paper,

1998.

CHEN e DODD (1998) utilizaram o mesmo banco de dados de seu trabalho anterior citado

acima (CHEN e DODD, 1997), para avaliar a relevância informacional nos retornos das

ações para três medidas de performance: Lucro Líquido (LL), Resultado Residual (RR) e

EVA. Os autores concluem que as três variáveis possuem conteúdo informacional. Além

disso, a pesquisa demonstra que, ao analisar a capacidade de explicar os retornos, medida

pelo R2 das regressões, o Lucro Líquido (LL) possui os melhores valores, seguido pelo

Resultado Residual e depois pelo EVA. Ou seja, o EVA seria o pior indicador dos três para

explicar os retornos das ações.

O estudo baseou-se no método desenvolvido por EASTON e HARRIS (1991), que testa o

retorno das ações como variável dependente do nível e variação do Lucro por Ação (LP A),

detalhado anteriormente.

Esta análise foi efetuada com o mesmo banco de dados utilizado no trabalho anterior dos

autores (CHEN e DODD, 1997), mas, neste caso, no lugar de serem efetuadas as regressões

com as médias de 10 anos dos valores calculados, foram elaboradas onze regressões, uma

para cada um dos anos e uma para o conjunto de todas as empresas-anos juntas. Os eventos

da regressão utilizados para cada ano foram as empresas, sendo que a amostra variou de

ano a ano de acordo com a disponibilidade de informações. As amostras variaram de 440

eventos em 1983 até 810 eventos em 1992. A regressão efetuada com o grupo total de

empresas ao longo dos 10 anos contou com 6.683 pontos. Foram efetuados ajustes para

eliminação de outliers a mais de 10 desvios-padrão da mediana.

Os autores definiram como variável dependente o Retorno Anual das Ações (RT), definido

pela variação de preço mais dividendos. As variáveis independentes foram definidas como:

o Lucro Líquido Contábil (LL), o Resultado Residual (RR) que debita um custo pela
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utilização do capital próprio do lucro líquido e o EVA que ajusta o RR para todas as

distorções contábeis.

As variáveis independentes foram divididas pelo valor de mercado do capital próprio (valor

das ações) com intuito de ajustar para a escala.

Primeiramente foram elaboradas três regressões para testar o conteúdo informacional

relativo de cada um dos indicadores de performance. Partindo do modelo de EASTON e

HARRIS (1991), foi efetuado um grupo de regressões definindo como variáveis

independentes: 1) O nível e a variação do Lucro Líquido; 2) O nível e a variação do

Resultado Residual e; 3) O nível e a variação do EVA. As regressões apresentaram bom

nível de significância estatística, comprovada por seus F estatísticos. A maioria dos

coeficientes também se mostrou significativo, com t estatísticos elevados e nível de

significância estatística a 1%.

Os resultados obtidos nas regressões utilizando todas as 6.683 observações (PIS)

demonstraram que as medidas de Lucro Líquido contêm o melhor conteúdo informacional,

com R2 de 0,062. Em seguida ficaram as variáveis de Resultado Residual, com R2 de 0,050

e por último as variáveis de EVA, com R2 de 0,023.

Os autores também efetuaram regressões específicas para cada um dos anos (CSS), obtendo

R2 um pouco maiores, mas com mesma classificação relativa de conteúdo informacional. A

média dos R2 dos 10 anos analisados foi de 0,094 para as regressões do Lucro Líquido, de

0,078 para o Resultado Residual e de 0,066 para o EVA. Neste tipo de análise o ano de

1988 mostrou-se o melhor para a explicação do Lucro Líquido, pois chegou a 0,246. No

caso dos outros dois indicadores, o ano de 1986 foi melhor, com R2 de 0,147 para o

Retomo Residual e R2 de 0,124 para o EVA. Todas as regressões geraram coeficientes com

alta significância estatística a 1%.

Também foi efetuado um teste para verificar a hipótese do EVA gerar mais conteúdo

informacional do que as outras variáveis. Esta hipótese não foi confirmada estatisticamente.
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Outras regressões foram efetuadas para testar a capacidade de gerar informações

incrementais dos indicadores de valor, ou seja, quanto o Resultado Residual agregaria às

informações já fornecidas pelo Lucro Líquido e quanto o EVA agregaria às informações já

fornecidas pelos outros dois. Tais regressões demonstraram que existe um conteúdo

informacional incrementaI a ser fornecido pelo Resultado Residual e pelo EVA às análises

efetuadas com Lucro Líquido. No caso das regressões PIS, ao agregar os índices de Lucro

Líquido e Retorno Residual, chegou-se a um R2 de 0,069, superior em 0,007 ao R2 mais

elevado, que foi obtido com a regressão do Lucro Líquido, demonstrando uma

complementaridade dos índices de LL e RR. Ao agregar também o EVA o R2 melhorou,

chegando a 0,078, demonstrando um valor incremental de informação do índice.

Novamente, os coeficientes obtidos tiveram alta significância estatística a 1%.

2.2.9. "Do New Performance Measures Measure Up?". CLINTON, B. D. & CHEN,

S. Management Accounting, October 1998.

CLINTON e CHEN (1998), examinaram três indicadores de performance empresarial,

EVA (Economic Value Added), CFROI (Cash Flow Return on Investment) e RCF (Residual

Cash Flow) e dois indicadores contábeis, Lucro Líquido (LL) e o Fluxo Operacional de

Caixa (FOC) para analisar suas correlações com o preço e com a rentabilidade das ações.

O estudo conclui que o FOC e o RCF, indicadores ligados ao caixa da empresa, possuem

forte e significativa associação com o retorno das ações, o LL possui alguma associação

com o retorno das ações e o EVA e o CFROI possuem baixa capacidade de explicar o

movimento das ações.

O banco de dados utilizado foi montado a partir do Standard & Poor 500 para dados de

retorno das ações e do Stern Stewart 1.000 para CFROI, EVA, RCF e para os dados

contábeis LL e FOC. O período analisado foi de 1991 a 1995. A amostra final com todos os

dados necessários para o período de cinco anos foi de 325 empresas, gerando 1.625

observações.
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Foram elaborados dois estudos, no primeiro foram investigadas as correlações dos cinco

indicadores com o preço das ações e no segundo estudo foram investigadas as correlações

com o retorno das ações. As correlações foram elaboradas para cada um dos cinco anos e

também para o universo de todos os anos juntos.

No primeiro estudo as variáveis estudadas foram: 1) O EVA por ação, definido como o

resultado operacional líquido de IR menos o custo de capital mais os ajustes contábeis

propostos pela Stern Stewart & Co; 2) O CFROI por ação, definido como fluxo operacional

de caixa dividido pelo capital inicial do período; 3) O RCF por ação, definido como o fluxo

operacional de caixa menos o custo de capital; 4) O Lucro Líquido por ação (LL) e; 5) O

Fluxo Operacional de Caixa por ação (FOC).

No segundo foram utilizadas as mesmas variáveis do primeiro estudo divididas pelo valor

da ação no início do período, gerando valores de rentabilidade no lugar de simples

indicadores. Com isso, procurou-se estabelecer um parâmetro melhor de comparação com a

rentabilidade das ações para a pesquisa das correlações. Todas as variáveis foram

calculadas numa base por ação.

Ambos os estudos chegaram a correlações extremamente baixas entre o preço e a

rentabilidade das ações e o EVA e o CFROI, com baixo nível de significância estatística.

Ao mesmo tempo, as correlações com os indicadores de fluxo de caixa FOC e RCF,

apresentaram melhores correlações com nível de significância estatística de 1%. As

correlações dos valores absolutos de FOC e RCF com o preço das ações chegaram a 0,550

e 0,382, respectivamente. Já as correlações dos valores divididos pelo preço das ações

versus o retorno das ações chegaram a 0,313 para FOC e 0,232 para RCF. As correlações

com o Lucro Líquido também indicaram melhores valores que as correlações com o EVA e

o CFROI.
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2.2.10. "Does EVA™ beat earnings? Evidence on associations with stock returns and

firm values." BIDDLE, G. BOWEN, R. & WALLACE, J. Iournal of

Accounting and Economics, 1997.

BIDDLE et al. (1997), realizaram testes de conteúdo informacional e concluíram que Lucro

Líquido é mais bem correlacionado com o retorno das ações e com o valor das empresas

que outras medidas de performance, tais como Resultado Residual, EVA ou Fluxo

Operacional de Caixa. Os autores demonstram que o EVA contribui apenas marginalmente

para o conteúdo informacional gerado pelo Lucro Líquido, concluindo que tal resultado não

suporta a afirmação da empresa de consultoria Stern Stewart & Co que o EVA é mais

influente que o Lucro Líquido como determinante do movimento do preço das ações.

O banco de dados utilizado foi montado a partir da Stem Stewart 1.000, sendo reduzido

para 773 empresas por falta de dados completos para todo o período estudado, de 1983 a

1994. Foram levantados os dados anuais referentes aos fechamentos de exercícios fiscais

para as empresas ao longo do período. No total a amostra contou com 6.174 observações,

definidas como empresas-anos. Os autores destacam que a amostra da Stem Stewart & Co

não possuía instituições financeiras nem empresas de energia elétrica ou saneamento. Além

disso, foram feitos alguns ajustes retirando outliers localizados a mais de 8 desvios padrões

da mediana.

Os procedimentos estatísticos utilizados foram dois grupos de testes: 1) Testes de hipóteses

para comparar o conteúdo informacional das diferentes medidas de performance, definidos

como Testes de Conteúdo Informacional Relativo e; 2) Testes para checar se uma das

medidas de performance não traria informações acima do que era gerado pela soma das

informações das outras medidas, definidos como Testes de Informação IncrementaI. Foram

realizadas análises de correlação das variáveis independentes e depois diversas regressões

combinando as variáveis independentes para tentar explicar o Retorno das Ações. Os testes

foram desenvolvidos comprando o R2 das diferentes regressões.
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A variável dependente, que mediria o retorno total da ação (RT), foi ajustada pela variação

de mercado, sendo definida como a variação do preço da ação mais dividendos para os

últimos doze meses menos o retorno do mercado para mesmo período, gerando uma

medida de retornos anormais. O período da variação foi calculado com uma defasagem de 3

meses em relação ao final do ano fiscal de cada ação, para dar tempo para o mercado

absorver as informações do relatório anual da empresa, supondo uma hipótese de mercado

eficiente na forma semi forte.

As variáveis independentes definidas foram: 1) O Lucro Liquido (LL) , definido como

resultado após despesas financeiras, antes de itens extraordinários e líquido de IR; 2) O

Resultado Residual (RR), definido como lucro líquido antes das despesas financeiras e

líquido de IR menos o custo pelo capital alocado; 3) O EVA, definido como o resultado

residual mais os ajustes contábeis efetuados pela Stern Stewart & Co. e; 4) O Fluxo

Operacional de Caixa (FOC), definido como o fluxo gerado pela operação para os

Acionistas. Os autores mencionam que todas as variáveis independentes foram

deflacionadas pelo valor de mercado das ações no primeiro trimestre do ano fiscal

ajustando para o efeito escala reduzindo assim, o nível de heterocedasticidade nos dados.

Os Testes de Conteúdo Informacional Relativo foram efetuados a partir da comparação dos

R2 de quatro regressões diferentes, uma para cada medida de performance. Os resultados

indicaram uma melhor explicação dos RTs a partir dos dados de Lucro Líquido, com R2 de

0,090. Em segundo lugar ficou o Resultado Residual, com R2 de 0,062, em terceiro lugar o

EVA com R2 de 0,051 e finalmente o Fluxo Operacional de Caixa; com R2 de 0,024. Os

testes apresentaram nível de significância estatística a 1%.

Os Testes de Informação Incremental foram elaborados com regressões múltiplas, alocando

os diversos componentes do indicador EV A de forma separada, como variáveis

independentes. Eles demonstraram incrementos reduzidos no conteúdo informacional ao se

incluir novos indicadores de performance na análise além do Lucro Líquido. A conclusão

dos autores é que o EVA, os Resultados Residuais e o Fluxo Operacional de Caixa agregam
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algum valor na explicação dos retornos das ações além do Lucro Líquido, mas que o

significado econômico dessas informações é pequeno.

Os autores também elaboraram diversas análises de sensibilidade para testar mais

profundamente as hipóteses do conteúdo informacional, sem chegar a nenhuma evidência

que o EVA poderia ser melhor que o Lucro Líquido para explicar os Retornos das Ações.

As principais análises de sensibilidade desenvolvidas foram as seguintes:

1. Divisão de cada uma das regressões em dois subgrupos, um para valores positivos e

outro para valores negativos de retorno das ações. Desenvolveu-se a hipótese de que

as ações das empresas que estivessem gerando resultados positivos e/ou outros

indicadores positivos, pudessem responder de forma mais acentuada em seus

Retornos Totais que as ações de empresas com prejuízos;

2. Montagem de 5 subgrupos de períodos de 2 anos cada um, no lugar de colocar todos

os anos juntos na análise;

3. Montagem de grupos com período de análise e variação de 5 anos no lugar do padrão

de 1 ano adotado;

4. Avaliação específica do subgrupo de empresas que informou adotar o EVA como

medida de performance;

5. Avaliação de defasagens de um ano dos Retornos Totais;

6. Avaliação do valor de mercado no lugar da rentabilidade como variável dependente.
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2.2.11. Quadro Resumo das Pesquisas e Trabalhos Acadêmicos

Texto! Autor Varláveis Banco de Dados Ti pos de Teste Resultados Observações
2.2.1. O·BYRNE. S. VD: Valor de - 6.551 observações - Cálculo de coef. de R-EVA = 0.310 - Efetuou ajuste para
(1996) Mercado - 1.985 a 1.993 determinação R'; R',lUl. = 0.330 escala e industria;

VI: EVA - Ajuste outliers - Cálculo do desvio R'". =0.000 - Efetuou regressões
ROL - Stern Stewart 1000 padrão dos coeficientes; separadas para!'. VD
Fluxo de Caixa - 9 anos e 5 anos - F-test e T-test não R"EVA = 0.740 positi vo e !'.VD

foram apresentados. R',ROI. = 0.640 negativo sendo que
VD: !'.Valor Mercado Rl.1IT = não !'.VD positivo
VI:!'.EVA apresentado apresentou R' melhores;

!'.ROL - Não apresentou 0$

!'.F1uxo de Caixa coeficientes das
regressões nem níveis
de signi ficância
estatística.

2.2.2. GRANT. J. VD: MVNCapital - 983 empresas - Regressões simples: R - 0.316 para todo - Boa análise estatística;
(1996) VI: EVNCapital - 1.993 (I ano) · Todo o grupo; o $rupo - Avaliação de apenas I

- Stern Stewart 1000 · 50 maiores EV As. W = 0.832 para os 50 ano.
maiores EV As

2.2.3. KRAMER.J. & VD:MVNCP - 8.712 observações - Regressões simples W EVA- 0.099 - Análise de MVA e
PUSHNER, G. !'.MVNCP - 1.982 a 1.992 R' ROL = 0.180 !'.M V A demonstram que

( 1997) VI: EVNCP - Stern Stewart 1000 ROL é melhor que
ROUCP - Ajuste outliers EVA:

- Resultados conflitam
com O'Byrne numa
amostra parecida.

2.2.4. BACIDORE. J. VD: Retornos - 3.076 observações - Regressões simples R- LVA= 0.01 14 - R- baixos;
eta!. anormais (acima - 1.982 a 1.992 R' REVA= 0.0393 - REV A é melhor que
(997) CAPM) - 600 empresas do EVA.

VI: EVNVMcl' (") Stern Srewart 1000
REV NVMcl'(*)

(*) Nota: VMn= Valor
de Mercado do Capital
Próprio

2.2.5. FERGUSON. VD: Retornos - 3.076 observações - Regressões simples R- EVA- 0.0114 Criticas ao trabalho
R. & LEISTIKOW. anormais (acima - 1.982 a 1.992 R' REVA= 0.0393 anterior:
D. CAPMj - 600 empresas do - R2 são muito baixos;
(1998) VI: EV NVMcl' (*) Stern Stewart 1000 - Variações anormais

REVNVM('I'(*) são resultados de
(*) Nora: VMcp= Valor variações nas
de Mercado do Capital expectativas futuras e
Próprio não nos resultados

correntes, que são
medidos por REV A e
EVA;
- O valor de mercado
está mais longe do valor
do investimento e,
portamo. não deveria
ser utilizado como base
de cálculo.

2.2.6. EASTON, P. & VD: RT =!'.P - d - 20.188 observações - Regressões simples R~gressQ~s simples: - Trabalho precursor.
HARRIS. P. Onde: õP = varo preço - 1969 a 1986 · Todo período (PIS); PIS: que definiu a
(1991) d = dividendo - Compustat Annual · Anuais (CSS). R'U'AW., = 0.075 metodologia utilizada

VI: LPNP.1 Industrial File and - Regressões múltiplas R'''LPAW., = 0,040 nas próximas pesquisas;
t.LPNP_1 Center for Security CSS: - Resultados

Prices R'u'Alp., = 0.230 estatisticamente
R2"LI'AII'., = 0.157 significativos a l%.
R~er~ssQ~S 1l1!ÍltipI3S:
PIS: R' = 0.077
CSS: R' = 0.231
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Continuação do Quadro Resumo

Texto! Autor Variáveis Banco de Dados Ti pos de Teste Resultados Observações
2.2.7. CHEN. S. & VD: RT =ÔP +d - 566 observações - Estudos de correlação Correlacões: - Hipótese de
DODD.J. VI (EVA): - 1.983 a 1.992 - Regressões múltiplas EVA = 0.449 coeficientes constantes
(1997) EVAmélJio - Stern Stewart 1000 ROI-WACC = 0.511 durante os 10 anos;

ôEVA - VaI'. dependente. ROA = 0.495 - Médias no período

ROI m&II(' retorno composto dos Regressões múlti[llas: fazem os valores
ROI-WACC 10 anos numa base R'EvA=0.415 ficarem melhores;

Crescimento anual; R
2

Cnmtihcl~ = 0.365 - Resultados
Capital - VaI'. independente. R1

lt)das V3Tl!ÍWIS = 0.470 estatisticamente
VI (contábeis): média dos 10 anos. significativos.

LPA n~dl()

ROE m,"",,=(LUPL)
ROA m~dio=

(ROUAlivo)
2.2.8. CHEN. S. & VD: RT =ÔP + d - Mesmas variáveis - Regressões múltiplas R- obtidos: - Resultados com alta
DODD.l. VI: LUP.I utilizadas no estudo · LUP.I e ôLUP.1 R\L = 0.062 significância estatística
( 1998) ôLUP.1 anterior sem fazer a · RR/P.I e ÔRR/P.1 R~"" = 0.050 a 1%.

RR/P_I média. 6.683 · EV A/P.I e ôEV A/P., R'''VA = 0.023
ilRRlP_1 observações · LUP.I. ôLUP.I. R'u_c1l1<=0.069

EVA/P.I - 1.983 a 1.992 RRlP.1 e ilRR/P.1
ilEVA/P.1 - Stern Stewart 1000 · LUP.I. ôLUP.I· R'LL'RlkI'VA = 0.078

Onde: LI. = Lucro RR/P.I. ôRRlP.I.
lJquido

EV A/P.I e ôEV A/P.IRR = Retemo Residual
P.I=Prc~u Açâo nu início
do período

2.2.9. CLlNTON. B. I) VD: Preço das . 1.625 observações - Correlações Corrprc,<;o+FOC= 0.550 - Conclusão que as
D. &CHEN. S. ações - 1.991 a 1.995 . Todo o período (PIS) Corrprcçu+lH'F = 0,382 medidas baseadas em
( 1998) VI: EVA . Stern Stewart 1000 . Anuais (CSS) CorrRcrorno+FOC = 0.3 13 fluxos de caixa são

CFROI Corrlh'lonl()+RCF = mel hores indicadores da
RCF 0.232 performance das ações.
LL Outras correlações
FOC foram baixas < 0.17

11) VD: Retorno das
ações
VI: EVA/P_I

CFROI/P.1
RCF/P.I
LUP.I
FOCIP.I

2.2.10. BIDDLE. G. VD: RT A = RT - RM - 773 empresas e - Correlações entre as 5 R-LI. =0.090 - Conclusão que o
et. aI. Onde: RT= 1'>1'+d 6.174 observações variáveis para todo o R'RR = 0.062 conteúdo informacional
(1997) RM;:::: Retorno do - 1.983 a 1.994 período (PIS). R'EVA = 0.051 do LL é bom e que os

mercado - Stern Stewart 1000 - Regressões simples: R'FOC = 0.024 outros indicadores
VI: LUP.I - Ajuste outliers · Uma para cada VI; agregam valor apenas

RR/P_I · Comparação dos R2 marginalmente;
EVA/P_I - Regressões múltiplas: . Resultados
FOClP_1 · Componentes do estatisticamente

Onde: LL = Lucro EVA como VI. significativos a l%.
Líquido antes dos itens

- Diversas análises deextruordinârios
sensibilidade:RR;:::: Retorno Residual

FOC = Fluxo · Montagem de
Operacional de Caixa subgrupos 2 anos;

· Períodos de 5 anos;
· Defasagens no RT;
· Valor de Mercado

com VD.
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3. METODOLOGIA

Esta parte do trabalho descreve a metodologia utilizada para o cálculo das variáveis, define

as hipóteses testadas e os procedimentos estatísticos efetuados. Também são detalhadas as

sete análises de sensibilidade efetuadas que incluem: variações na metodologia de cálculo

do custo de capital (WACC), ajustes e defasagens temporais na variável dependente,

retirada de outliers do banco de dados e diferentes alternativas de agrupamento dos dados.

A pesquisa estatística foi efetuada com um grupo selecionado de 88 empresas brasileiras de

capital aberto, distribuídas em 23 setores da economia, no período de 10 anos

compreendido entre Janeiro de 1.990 e Dezembro de 1.999, sendo que cada um dos

indicadores anuais representou uma observação na amostra. Com isto, obtivemos um banco

de dados com potencialmente 880 observações (empresas x anos) para cada um dos

indicadores, levando-se em conta a metodologia do Pooled Intertemporal Sample (PIS), já

descrita anteriormente na Revisão Bibliográfica.

A análise teve como objetivo avaliar a relevância e a eficácia de cinco indicadores de valor

(ROE, ROI, LAJIDA, RR e RRA) como variáveis possíveis para explicar a geração de

valor para o acionista, medida pelo Retorno Total (RT). Este Retorno Total, definido pela

BOSTON CONSULTING GROUP (1996) por TSR (Total Shareholder Return), inclui a

valorização das ações mais os dividendos pagos.

A metodologia do trabalho baseou-se primariamente em três trabalhos de pesquisa: dois de

CHEN e DODD (1997 e 1998), doravante citados como CD, e um trabalho de BIDDLE,

BOWEN e WALLACE (1997), doravante citado como BBW. Tais textos já foram

detalhados na Revisão Bibliográfica.
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3.1. Cálculo das Variáveis

Como o objetivo do estudo foi pesquisar a aplicabilidade dos índices de avaliação como

indicadores de geração de valor para os acionistas, a variável dependente que identifica o

valor gerado aos acionistas é o retorno total das ações, RT, e as variáveis independentes

testadas são as medidas de performance ou indicadores de valor (ROE, ROI, LAJIDA, RR

eRRA).

3.1.1. Variável Dependente:

RT = [(Valor de Mercado Capital Próprio),/(Valor de Mercado Capital Próprio)n_l]-1

Onde:

Valor de Mercado do Capital Próprio = Cotação de Fechamento da Ação x Número de

Ações

Na série histórica, o valor da cotação foi ajustado para incluir o pagamento de dividendos.

3.1.2. Variáveis Independentes:

1. ROE = Lucro Líquido / Patrimônio Líquido

2. ROI = ROL / Capital

Onde:

ROL = Resultado Operacional Líquido antes dos Juros e após Imposto de Renda

Capital = Capital Próprio (Patrimônio Líquido) + Capital Oneroso de Terceiros (Dívida de

CP +LP)
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Para este estudo, utilizou-se a definição de ROI proposta por Stewart descrita no item 2.1.2.

3. LAJIDA = Lucro Operacional antes dos Juros, Impostos, Depreciação e

Amortização

O LAJIDA também é conhecido como EBITDA, sua sigla em inglês.

4. RR =ROL- CC

Onde:

RR = Retorno Residual ou Lucro Econômico

CC = W ACC x Capital

Optou-se por utilizar Retorno Residual (RR) no lugar da nomenclatura EV A citada por CD

e BBW por entender-se que este indicador é uma marca registrada da empresa Stern

Stewart & Co, com procedimentos padronizados de cálculo e publicação, sofrendo ajustes

que estão fora do escopo teórico deste trabalho.

5. RRA = ROL - CC*

Onde:

RRA = Retorno Residual Ajustado ou Lucro Econômico Ajustado

CC* = WACC x Valor de Mercado do Capital

Valor de Mercado do Capital = Valor de Mercado do Capital Próprio + Valor de Mercado

da Divida

Valor de Mercado da Divirja = Capital Oneroso de Terceiros (Dívida de CP + LP),

utilizado como proxy

Utilizou-se o RRA (Retorno Residual Ajustado) ao invés do REVA citado no trabalho de

BACIDORE et al. (1997) pelos mesmos motivos que nos levaram a substituir o EVA pelo

RR.
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Para melhorar a qualidade dos dados, foi seguida a metodologia adotada por BBW, de

ajustar as variáveis independentes para a mesma escala, dividindo-as pelo valor de mercado

da empresa. Desta forma, as variáveis LAJIDA, RR e RRA foram ajustadas transformando-

se respectivamente nos índices: ILAJIDA, IRR e IRRA. As variáveis independentes ROE e

ROI não foram ajustadas porque já se encontravam em valores percentuais e portanto não

acarretando distorções de escala.

3.2. HipótesesTestadas

Seguindo a mesma abordagem adotada por CD e BBW, foram elaboradas hipóteses para

testar o conteúdo informacional das medidas de performance (ROE, ROI, LAJIDA, RR e

RRA). Ou seja, quanto cada um desses indicadores poderia explicar o Retomo Total da

ação (RT).

Primeiramente foi avaliado o conteúdo informacional de cada medida de performance e

testada a hipótese de existência de conteúdo informacional absoluto:

HA : O conteúdo informacional da medida de performance Xi explica o Retorno

Total da ação YL

Onde X, é uma das cinco medidas de performance utilizadas.

A rejeição de HA foi vista como evidência da não explicação do retomo total da ação pela

medida de performance X,

A segunda hipótese testada teve como objetivo avaliar o conteúdo informacional relativo de

cada medida de performance:
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HR : O conteúdo informacional da medida de performance X, é igual ao conteúdo

informacional da medida de performance X2.

Onde XI e X2 representam duas das cinco medidas de performance adotadas.

A rejeição de HR foi vista como evidência de uma diferença significativa no conteúdo

informacional relativo da medida de performance.

As medidas de performance foram combinadas duas a duas para avaliar todas as

combinações possíveis.

A terceira hipótese testada teve como objetivo a avaliação do conteúdo informacional

incrementaI de cada medida de performance:

HI: A medida de performance X, não gera informação além daquela já gerada pelo

conjunto das outras medidas de performance X2 a Xs.

Onde XI a X, são as cinco medidas de performance adotadas (ROE, ROI, LAJIDA, RR e

RRA). As componentes foram testadas de forma gradual e cumulativa. Partindo-se da

medida de performance com melhor capacidade de explicação foram sendo testados os

indicadores que conseguiam agregar mais informação a equação. Tais indicadores foram

sendo mantidos na equação e novos testes foram efetuados até a maximização da

capacidade de explicação para RT.

A rejeição de HI foi vista como evidência do conteúdo informacional incrernental de uma

determinada medida de performance em relação ao conjunto das outras quatro.
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3.3. Procedimentos Estatísticos

Partindo da metodologia adotada por BBW, os procedimentos estatísticos utilizados foram

três grupos de testes visando avaliar o conteúdo informacional das medidas de performance

na explicação dos retornos das ações em termos absolutos, relativos e incrementais. Foram

realizadas análises de correlação das diversas variáveis e foram feitas várias regressões

combinando as variáveis independentes para tentar explicar o retorno das ações.

Primeiramente foram efetuadas regressões simples onde a equação básica adotada foi a

seguinte:

Onde Y é a variável dependente, RT (retorno total da ação), e X, é a variável independente,

por exemplo, o ROE. Os coeficientes da regressão são a e bi e o erro é representado pelo e.

Seguindo a metodologia de CD, foram efetuadas várias regressões, uma para cada medida

de performance conforme demonstrado na equação acima. Para testar as hipóteses de

conteúdo informacional absoluto, utilizou-se o F-test calculando os R2 e R2 ajustados para

cada uma das regressões e analisando a significãncia estatística de cada um dos elementos

da regressão.

Uma metodologia alternativa, baseada na proposta de EASTON e HARRIS (1991), que

relaciona os retornos das ações aos indicadores de valor e suas variações (Y = a + b, XI +

br VarXI + e) foi analisada, mas descartada por apresentar alto nível de multicolinearidade

e heterocedasticidade entre as variáveis.

Após as regressões simples para análise dos conteúdos informacionais absolutos de cada

uma das variáveis independentes, passou-se para uma segunda fase de regressões baseadas

nas regressões múltiplas seqüenciais (jorward selection). Um novo procedimento estatístico

foi utilizado. Todas as cinco variáveis independentes foram avaliadas e comparadas, sendo
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selecionada inicialmente aquela que melhor explicasse o RT, ou seja, apresentasse maior

R2
. A partir da escolha da primeira variável, novas regressões foram efetuadas,

acrescentando à equação inicial a variável que conseguisse agregar maior conteúdo

informacional, aumentando o R2, e assim sucessivamente até não se obter maiores ganhos

em termos de informação.

A equação passou a ser:

Onde X I representa a pnmeira variável escolhida, X2 a segunda variável e aSSIm

sucessivamente, enquanto houver melhora no valor de R2
.

Dessa forma, os testes de conteúdo informacional relativo e incremental foram feitos de

forma integrada. O teste de conteúdo informacional relativo foi efetuado na medida em que

a primeira variável foi escolhida e o teste de conteúdo informacional incremental foi

efetuado na medida em que as outras variáveis foram escolhidas devido a sua capacidade de

agregar informação.

3.4. Análises de Sensibilidade

Foram desenvolvidas sete análises de sensibilidade durante o estudo, com o objetivo de

obter uma maior abrangência na análise. Diversas alternativas foram testadas para tentar

compreender onde os indicadores de valor (variáveis independentes) poderiam influenciar

mais os retornos das ações (variável dependente). As análises de sensibilidade efetuadas

foram as seguintes:

1. Adoção de três metodologias alternativas de cálculo para o W ACC;

2. Aplicação de defasagens na variável dependente (RT);

3. Ajuste da variável dependente (RT) pela variação do mercado (Ibovespa);
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4. Retirada de outliers da população estudada;

5. Montagem de bancos de dados para subgrupos anuais (cross-sectional sample);

6.. Montagem de bancos de dados para grupos de 5 anos (cross-sectional sample);

7. Análise das variáveis com base qüinqüenal (1990 a 1994 e 1995 a 1999).

3.4.1. Adoção de Três Metodologias Alternativas de Cálculo para o WACC

Conforme detalhado na Revisão Bibliográfica, o cálculo do custo médio ponderado de

capital (WACC) de uma empresa envolve a apuração de alguns fatores: a estrutura de

capital, ou seja, a proporção de dívida e de capital próprio utilizada pela empresa para o

financiamento de suas atividades; o custo do capital próprio, representado por uma taxa

anual; o custo do capital de terceiros, também representado por uma taxa anual e; a alíquota

de imposto de renda efetiva com a qual a empresa trabalha.

Nos estudos realizados por BBW (1997), CD (1998), O'BYRNE (1996), GRANT (1996) e

BACIDORE et aI. (1997), os custos de capital adotados são os calculados pela empresa

Stern Stewart & Co, que compila o EVA e o índice Stern Stewart 1.000. Já para este

trabalho foi necessário efetuar o cálculo desses valores. A apuração do custo de capital das

empresas brasileiras é um assunto polêmico, gerador de diversos trabalhos acadêmicos

como: SANVICENTE e MINARDI (1999), OLIVEIRA (1998) e EID (1996), já discutidos

anteriormente.

Como não existe um consenso na comunidade acadêmica a respeito da melhor metodologia

a ser utilizada para o cálculo do custo de capital, a opção adotada foi uma análise de

sensibilidade no cálculo do W ACC utilizando-se três metodologias alternativas: 1) CAPM

no mercado brasileiro; 2) CAPM para o mercado americano ajustado para o risco Brasil e;

3) CAPM no mercado brasileiro padronizado.
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1) CAPM no Mercado Brasileiro

o custo médio ponderado de capital (W ACC) das empresas, foi calculado a partir de

parâmetros de mercado fundamentados na teoria do CAPM (SHARPE, 1964) e no modelo

de Gordon, utilizando dados do mercado de capitais brasileiro.

A estrutura de capitais adotada foi baseada na distribuição entre divida e capital próprio da

empresa no ano em questão, apurada de acordo com os dados obtidos da empresa de banco

de dados Economática.

A alíquota de imposto de renda utilizada foi calculada para cada empresa a partir de seu

pagamento efetivo de IR, ano a ano. No caso do resultado da empresa ser negativo a

alíquota utilizada foi 0%.

A taxa da divida foi definida a partir das despesas financeiras da empresa versus a

somatória de seu endividamento oneroso de curto prazo e de longo prazo, incluindo

debêntures, empréstimos bancários, notas promissórias, eurobonds, e outros titulos de

crédito.

Já a taxa para o capital próprio foi definida a partir do CAPM com as seguintes orientações:

./ A fórmula básica do CAPM é: E (R), = Rj + A [ E (Rm) - Rj];

./ E (R), é o retorno esperado do ativo i;

./ Rr é a taxa livre de risco, definida pela taxa de retorno para titulos da dívida

brasileira;

./ f3i (Beta) é o nível de risco do ativo i em relação à carteira de mercado, calculado

pela regressão linear dos retornos mensais do ativo e do índice Ibovespa ao longo

dos 10 anos estudados;

./ E (RII/) é o retorno esperado da carteira de mercado, calculado a partir do retorno

do índice Ibovespa;
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./ [E (RIIl) - Rf} também pode ser definido como o prêmio pelo risco de mercado,

calculado usando como parâmetro as médias aritméticas dos retornos das ações e

da renda fixa nos mercados brasileiros.

2) CAPM para o Mercado Americano ajustado para o Risco Brasil

A estrutura de capitais, as alíquotas de imposto de renda e o custo da divida foram

calculados da mesma forma da metodologia anterior.

o custo do capital próprio foi calculado utilizando-se o CAPM com as seguintes variáveis:

./ Rfé a taxa livre de risco, definida pela taxa de retorno para titulas de longo prazo

do governo americano mais uma taxa de risco Brasil, definida a partir da

classificação dos titulas da divida brasileira nos mercados internacionais;

./ f3i é o nível de risco do ativo i em relação à carteira de mercado, utilizando-se

como parâmetro os coeficientes betas de empresas de setores equivalentes

operando nos EUA, ajustados para o nível de alavancagem local, através da

fórmula abaixo:

f3ajustado = f30 x [1 + (D/CP) x (1 - Alíquota IR)}

Onde:

./ f3" = f3 do setor no mercado americano ajustado para alavancagem zero;

./ [E (RII1) - RrJ é o prêmio pelo risco de mercado, calculado usando como

parâmetro a média aritmética dos retornos das ações e dos Tbonds (títulos de

longo prazo do governo) nos mercados do EU A.
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3) CAPM no Mercado Brasileiro - Padronizado

A estrutura de capitais e as alíquotas de imposto de renda foram calculadas da mesma

forma das metodologias anteriores

Foram determinadas taxas padronizadas para a dívida e para o capital próprio, que

permaneceram constantes durante todo o período. A taxa da dívida foi calculada a partir das

taxas do BNDES deflacionadas e a taxa do capital próprio foi calculada a partir das

variações do Ibovespa deflacionadas.

As variáveis que utilizam o WACC são o Retorno Residual (RR) e o Retorno Residual

Ajustado (RRA). Seguindo o objetivo desta análise de sensibilidade, foram calculados três

valores diferentes para cada uma das variáveis. Portanto, as variáveis RR e RRA são

apresentadas com as notações 1, 2 e 3, dependendo da metodologia adotada para o cálculo

do WACC.

.,/ Variáveis RR1 e RRAl obtidas através do cálculo do CAPM no mercado

brasileiro;

.,/ Variáveis RR2 e RRA2 obtidas através do cálculo do CAPM no mercado

americano ajustado para o risco Brasil;

.,/ Variáveis RR3 e RRA3 obtidas através do cálculo do CAPM no mercado

brasileiro padronizado.
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3.4.2. Aplicação de Defasagens na Variável Dependente

Avaliação das regressões com descasamento intertemporal dos retornos das ações em

relação ao final do ano fiscal. RT varia +3 meses, +6 meses, -3 meses e -6 meses em

relação aos indicadores de valor.

Neste caso, a hipótese inicial foi adotar um trimestre de defasagem, atrasando o RT em 3

meses (RT +3), como adotado por BBW, para que a empresa tivesse tempo de publicar seus

resultados e o mercado pudesse absorvê-los. Outras alternativas adotadas foram o atraso do

RT por 6 meses (RT+6), para a hipótese de demora ainda maior do mercado em absorver os

dados. As outras duas alternativas foram a antecipação do RT em 3 meses (RT-3) e em 6

meses (RT-6), para uma hipótese de antecipação pelo mercado das informações a serem

publicadas.

3.4.3. Ajuste da Variável Dependente pela Variação do Mercado (Ibovespa)

Baseado no trabalho de BBW foi efetuado o ajuste da variável dependente, RT, pela

variação do mercado, dividindo o retorno total da ação pelo índice de bolsa, no caso o

Ibovespa, obtendo-se a variável RTB.

o objetivo foi normalizar os retornos totais, eliminando-se qualquer distorção no retorno

total que pudesse ter sido provocada por fatores macroeconômicos que não tivessem

relação com as medidas de performance específicas das empresas.



70

3.4.4. Retirada de Outliers da População Estudada

Segundo MADANSKY (1988), um dos pontos mais controvertidos na análise de dados é

determinar se algumas observações devem ou não ser descartadas devido a sua

inconsistência com o resto das observações. Existem diversos métodos para se detectar

esses pontos, também chamados de outliers.

Neste estudo, utilizamos a técnica descrita por MADANSKY (1988, p.179) do Boxplot

também conhecida como Diagrama de Caixas ou Bigode de Gato. Esta metodologia foi

utilizada por se tratar de uma forma simples de detectar os outliers antes de efetuar as

regressões.

o Boxplot é um gráfico que mostra, ao mesmo tempo, as diversas características do

conjunto de dados analisados, tais como centro, dispersão e locação de assimetria além de

identificar as observações que ficam distantes de maneira pouco usual do resto dos dados

(valores atípicos).

Exemplo de Boxplot
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o gráfico apresenta três quartis em uma caixa: o primeiro quartil QI e o terceiro quartil Q3

são os extremos da caixa e a mediana ou segundo quartil Q2 é a linha de dentro da caixa. O

comprimento da caixa é o intervalo interquartil ~Q = Q3 - QI. Fora da caixa aparecem duas

linhas unidas por uma vertical com amplitude menor ou igual a 1,5~Q (bigode da caixa).

Os dados com valores maiores que essa distância são chamados valores atípicos. Os

valores atípicos podem ser chamados de outliers quando ficam a uma distância menor do

que 3 ~Q mas maior do que 1,5~Q, no gráfico aparecem marcados com um circulo. Os

valores atípicos são chamados de valores extremos quando os dados ficam a uma distância

maior do que 3 ~Q, no gráfico aparecem marcados com um asterisco.

Temos que:

./ ~Q = Q3 - QI

./ Limite Superior == Q3 + 1,5 ~Q

./ Limite Inferior = QI - 1,5 ~Q

Os dados acima do limite superior ou abaixo do limite inferior são considerados outliers e

foram os valores retirados do banco de dados. Cabendo ressaltar que os valores extremos

também foram retirados da amostra.

3.4.5. Montagem de Bancos de Dados em Subgrupos Anuais (C.S.S.)

Seguindo o trabalho de CD, foram montados dez subgrupos anuais, que foram analisados

independentemente, dentro da metodologia de cross-sectional sample. Cada um dos grupos

obviamente possuía um número menor de pontos, gerando uma amostra menor para as

regressões.

o objetivo desta análise foi identificar se em algum determinado período, ou ano, as

condições macroeconômicas possibilitaram uma melhor explicação para as regressões.
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3.4.6. Montagem de Bancos de Dados em Subgrupos de 5 Anos (C.S.S.)

Análise semelhante à anterior, com a diferença de trabalhar-se com subgrupos formados

por dados de cinco anos. Foram processados dois grupos: um com os dados de 1990 a 1994

e outro com os dados de 1995 a 1999.

3.4.7. Análise das Variáveis com Base Qüinqüenal

Estas análises seguiram a metodologia de EASTON et aI. (1992), que chegaram a melhores

coeficientes de explicação dos Retornos Totais das ações pelos resultados das empresas

para períodos de cinco anos em comparação com suas análises iniciais para períodos de um

ano. Tanto os indicadores de valor como os retornos das ações foram calculados dentro de

bases de cinco anos.

Todas as variáveis foram calculadas somente para dois períodos: o primeiro englobando o

período desde janeiro de 1990 até dezembro de 1994 e o segundo de janeiro de 1995 até

dezembro de 1999.
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4. ANÁLISE E RESULTADOS

Este capítulo descreve a parte empírica do estudo, sendo dividido em duas partes.

Primeiramente é descrita a montagem do banco de dados sendo efetuada posteriormente

uma análise exploratória dos dados, que inclui: análise de correlação, avaliação dos

outliers, pesquisas dos dados econômicos relevantes para o cálculo do custo de capital e

discussão dos resultados dos testes estatísticos efetuados para validar a amostra.

Posteriormente são apresentados os resultados obtidos com as regressões simples e

múltiplas, de acordo com as análises de sensibilidade efetuadas. Cada um dos resultados é

discutido a partir de análises comparativas e testes estatísticos.

4.1. Banco de Dados

4.1.1. Escolha das Empresas

Foi montado um banco de dados com informações trimestrais de 88 empresas de capital

aberto, de 23 setores diferentes, negociadas na bolsa de valores de São Paulo. Foram

calculados todas as medidas de performance (ROE, ROI, LAJIDA, RR e RRA) e o Retorno

Total (RT) para cada uma das empresas, ao longo de todo o período de dez anos, de 1990 a

1999.
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TABELA 1 - Empresas Analisadas

EMPRESA SETOR PERíODO
1 Acesita Siderurgia 1990/1999
2 Agrale Mal. Transporte 1990/1994
3 Alpargatas Têxtil 1990/1999
4 Antarctica Bebidas 1990/1998
5 Aracruz Papel Celulose 1990/1999
6 Amo Eletrodoméstico 1990/1999
7 Artex Têxtil 1990/1999
8 Avipal Alimento 1990/1999
9 Bco Brasil Banco 1990/1999

10 Bic. Caloi Mal. Transporte 1990/1999
11 Bombril Química 1990/1999
12 Bradesco Banco 1990/1999
13 Brahma Bebidas 1990/1999
14 Brasmotor Eletrodoméstico 1990/1999
15 Caem i Metal Mineração 1990/1999
16 Celesc Energia 1994/1999
17 Cemig Energia 1990/1999
18 Cesp Energia 1990/1999
19 Ceval Alimentos 1990/1999
20 Cia Hering Têxtil 1990/1999
21 Cimo Itaú Cimento 1990/1999
22 Cofap Auto Peças 1990/1999
23 Confab Metalurgia 1990/1999
24 Copel Energia 1998/1999
25 Copene Petroquímica 1990/1999
26Duratex Madeira 1990/1999
27 Electrolux Eletrodoméstico 1990/1999
28 Eletrobrás Energia 1990/1999
29 Embraco Eletro Eletrônico 1990/1999
30 Embraer Transporte Aéreo 1990/1999
31 Embratel Telecomunicações 1999/1999
32 Ericsson Eletro Eletrônico 1990/1999
33 Etemit Cimento 1990/1999
34 Eucatex Madeira 1990/1999
35 Ferti. Serrana Fertilizante 1990/1999
36 Fertibras Fertilizante 1990/1999
37 Forjas Taurus Metalurgia 1990/1999
38 Fras-Le Auto Peças 1990/1999
39 Gerasul Energia 1999/1999
40 Gerdau Siderurgia 1990/1999
41 Gradiente Eletro Eletrônico 1990/1999
42 Grazziotin Comércio 1990/1999
43 Ipiranga Pet, Petroquímica 1990/1999
44 Itaubanco Banco 1990/1999

EMPRESA SETOR PERíODO
45 Itausa Outros 1990/1999
46 Klabin Papel Celulose 1990/1999
47 Light Energia 1990/1999
48 Loj. Americanas Comércio 1990/1999
49 Magnesita Mineração 1990/1999
50 Manah Fertilizante 1990/1999
51 Mannesmann Siderurgia 1990/1999
52 Marcopolo Mal. Transporte 1990/1999
53 Mesbla Comércio 1990/1995
54 Mel. Barbara Metalurgia 1990/1999
55 Metal Leve Auto Peças 1990/1999
56 Micheletto Metalurgia 1990/1999
570xiteno Petroqu ímica 1990/1999
58 Paulista F. Luz Energia 1990/1999
59 Petrobrás Petroquímica 1994/1999
60 Petrobrás Disl. Petroquímica 1990/1999
61 Pirelli Outros 1990/1999
62 Politeno Petroquímica 1993/1999
63 Renner Hermann Química 1990/1999
64 Ripasa Papel Celulose 1990/1999
65 Sabesp Outros 1997/1999
66 Sadia Alimentos 1990/1999
67 Samitri Mineração 1990/1999
68 Santista Alim. Alimentos 1990/1999
69 Sharp Eletro Eletrônico 1990/1999
70 Sido Nacional Siderurgia 1994/1999
71 Sido Tubarão Siderurgia 1994/1999
72 Souza Cruz Outros 1990/1999
73 TAM Transporte Aéreo 1990/1999
74 Teka Têxtil 1990/1999
75 Telebrás Telecomunicações 1990/1999
76 Telemig Telecomunicações 1993/1999
77 Telerj Telecomunicações 1990/1999
78 Telesp Celular Telecomunicações 1999/1999
79 Telesp Fixa Telecomunicações 1990/1999
80 Trikem Petroquímica 1990/1999
81 Tupy Indústria Mecânica 1990/1999
82 Usiminas Siderurgia 1992/1999
83 Vale Rio Doce Mineração 1990/1999
84 Varig Transporte Aéreo 1990/1999
85 Vid. S. Marina Outros 1990/1999
86 Votorantim C.P. Papel Celulose 1990/1999
87 Weg Eletro Eletrônico 1990/1999
88 White Martins Química 1990/1999

Os dados levantados foram extraídos do banco de dados da Economática Ltda., que utiliza

os relatórios trimestrais da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Nas datas de

fechamento dos trimestres é obrigatória a entrega do Demonstrativo de Informações

Trimestrais (ITR) para a CVM. O ITR apresenta o Balanço Patrimonial e o Demonstrativo

de Resultados. Para o fechamento do ano, a empresa também entrega os Demonstrativos
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Financeiros Padronizados (DFP) , que além dos dados do ITR, contém os Demonstrativos

de Origens e Aplicações de Recursos (DOAR). O Demonstrativo de Informações Anuais

(IAN) , que possui informações mais detalhadas a respeito do negócio é entregue após a

Assembléia Geral Ordinária (AGO), que é realizada até quatro meses após o encerramento

do exercício.

Para os períodos anteriores a 1996, quando foi introduzido o Real, a Economática segue as

orientações da CVM e utiliza balanços em Correção Monetária Integral que, segundo

MA TARAZZO (1997), refletem uma capacidade aquisitiva constante e possibilitam

reconhecer os recursos financeiros efetivamente gerados pelas operações, expurgando os

efeitos inflacionários ocorridos ao longo do exercício. Além disso, na montagem do banco

de dados, todas as informações financeiras foram corrigidas para a data base de Dezembro

de 1999 utilizando-se o IGP- DI, índice geral de preços da FGV, para equalização dos dados

dentro de uma base monetária de poder aquisitivo constante.

Para o Retorno Total (RT) foi utilizado o valor de mercado calculado pela Economática,

que já agrega nos preços todos os proventos gerados por cada uma das empresas analisadas.

Estes valores foram levantados para todos os trimestres do período analisado, com

variações anuais.

Na montagem do banco de dados foram analisados vinte e três setores da economia

brasileira, cada um com um tamanho de amostra variando de uma a oito empresas.
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TABELA 2 - Setores Analisados

SETOR Amostra
1 Indústria Mecânica 1
2 Bebida 2
3 Cimento 2
4 Madeira 2
5 Auto Peças 3
6 Banco 3
7 Comércio 3
8 Eletrodoméstico 3
9 Fertilizante 3

10 Mat. Transporte 3
11 Química 3
12 Transporte Aéreo 3
13 Alimentos 4
14 Metalurgia 4
15 Mineração 4
16 Papel Celulose 4
17 Têxtil 4
18 Eletro Eletrônico 5
19 Outros 5
20 Siderurgia 6
21 Telecomunições 6
22 Petroquímica 7
23 Energia 8

Total 88

Empresas com alta negociabilidade nas bolsas de valores e com valores de mercado

elevado foram priorizadas, por supor-se que o mercado de capitais acompanha tais

companhias com mais atenção e que as informações sobre seus resultados operacionais são

repassadas mais rapidamente e com maior acuidade do que as informações de empresas

menores ou com menor liquidez.

É importante destacar que diversas empresas que atualmente são muito importantes para

nosso mercado de capitais não possuíam capital aberto em 1990, portanto suas séries

históricas foram apresentadas somente a partir da data de início de negociações na Bovespa.

A abertura da economia e os processos de desestatização dos setores de infra-estrutura
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ocorridos na década de 90 determinaram a vinda aos mercados de capitais de diversas

empresas importantes. Por isso foram incluídas empresas como: Siderúrgica Nacional,

Siderúrgica de Tubarão, Usirninas, Cernig, Copel, Sabesp, Telemig, Embratel e Telepar.

Até mesmo a Telebrás, só começou a ser negociada em bolsa a partir de junho de 1989.

Foram incluídas na análise algumas empresas representativas do setor financeiro como

Bradesco, Itaú e Banco do Brasil. Empresas de participações ou com características de

holding companies, também foram incluídas, dentre elas citamos: Itaúsa, Brasmotor,

Eletrobrás e Klabin.

Existem algumas empresas que atuam em mais de um ramo de negócios. Neste caso, a

avaliação do risco do negócio seria complexa, pois envolveria uma ponderação dos riscos

inerentes às diferentes atividades desenvolvidas. Tal ponderação é possível, mas não com o

nível de informações disponibilizadas pela Economática. Por isso, tais empresas foram

cortadas da amostra. Algumas dessas empresas foram: Suzano, que trabalha nos setores de

papel e celulose e petroquímico; Odebrecht, que atua nos setores petroquírnico e de

construção civil e; Belgo-Mineira, que divide suas atividades entre siderurgia e mineração.

Empresas que passaram por grandes modificações em sua estrutura de negócios como a

Paranapanema ou que estavam em fase pré-operacional no início da década como a Bahia

Sul também foram descartadas. Seus perfis de risco variaram além da média do grupo e

seus índices de rentabilidade, provavelmente, embutem diversos fatores não operacionais

ou ligados a reestruturações, que poderiam induzir a erros nos modelos de regressão.

Para não incorrer em tendências na amostra, como survivor bias, foram incluídas empresas

que encerraram suas atividades ou cujas finanças deterioraram sensivelmente, como

Mesbla, Caloi e Artex.

Vale destacar que o índice Stern Stewart 1.000, fonte de dados para praticamente todos os

trabalhos pesquisados como BBW, CD e outros, também faz uma série de ajustes no grupo

de empresas analisado.
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Tendo em vista o objetivo do desenvolvimento de uma pesquisa nos moldes de um P.I.S.

(pooled intertemporal sample), foi montada uma matriz com teoricamente 880

observações, referentes à todas as 88 empresas vezes os 10 anos de indicadores financeiros.

Como algumas empresas entraram depois de 1990 no mercado de capitais e algumas saíram

antes de 1999, a base de dados reduziu-se para valores próximos de 800 observações,

dependendo do indicador analisado.

Conforme comentado anteriormente, para melhorar a qualidade dos dados foi seguida a

metodologia de BBW, de ajustar as variáveis independentes para a mesma escala,

dividindo-as pelo valor de mercado da empresa. Neste caso as variáveis LAJIDA, RR e

RRA, foram ajustadas e passaram a serem demonstradas na forma de índices, com as

notações ILAJIDA, IRR e IRRA, respectivamente. As variáveis ROI, ROE já se

apresentavam na forma de índices e, portanto, não precisaram ser ajustadas.

4.1.2. Análise Exploratória dos Dados

1) Banco de Dados Anual

Numa fase preliminar dos estudos foi elaborada uma análise exploratória de dados

(TUKEY, 1977) para verificar a validação dos mesmos quanto à qualidade e tendência.

Para tal, foram utilizadas ferramentas estatísticas descritivas básicas, tais como: média

aritmética, mediana, variância, desvio padrão, mínimos, máximos e quartis. Também foram

feitos testes de normalidade das amostras, com cálculo de curtose (kurtosis) e assimetria

(skewness). Finalmente, foram elaboradas análises com gráficos de tendência e distribuição

como: gráficos de dispersão, histogramas, boxplots e qq-plots.

Podemos dizer, através do boxplot, que não existe diferença significativa entre os seis tipos

de RT, já que todos têm o mesmo tamanho, são quase simétricos e apresentam muitos

valores atípicos, tanto outliers como valores extremos. Podemos observar também que as

variáveis independentes possuem muitos valores extremos
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A Tabela 3 apresenta os resultados da análise exploratória para a variável dependente RT e

para as variáveis independentes: ROE, ROI, ILAJIDA, IRR e IRRA. Foram inseridas na

análise as variáveis independentes resultantes da análise de sensibilidade do WACC,

gerando três IRRs (IRR 1, IRR2 e IRR3 ) e três IRRAs (IRRA 1, IRRA2 e IRRA3).

Também foram analisadas as variáveis dependentes obtidas através da análise de

sensibilidade do descasamento intertemporal de RT: RT-3, RT-6, RT+3 e RT+6. A variável

RTB foi calculada através do ajuste de RT em função da variação do mercado (Ibovespa).

TABELA 3 - Análise do Banco de Dados Anual

RT RT-3 RT-6 RT+3 RT+6 RTB ROE ROI

Média 0,4675 0,2581 0,2200 0,4567 0,3055 0,1060 0,1328 0,0811
Erro padrão 0,0619 0,0371 0,0354 0,0602 0,0421 0,0376 0,0080 0,0039

Mediana 0,0249 0,0164 (0,0134) 0,0641 0,0611 (0,1075) 0,0840 0,0581

Desvio padrão 1,7552 1,0499 0,9974 1,7048 1,1945 1,0662 0,2316 0,1122

Variância da amostra 3,0806 1,1022 0,9949 2,9064 1,4269 1,1367 0,0536 0,0126

Curtose 33,3105 14,0830 38,4270 56,7315 100,8252 110,3947 18,1629 93,9134

Assimetria 4,8258 2,9334 4,3906 6,2935 7,6433 7,6771 2,3282 (3,8624\

Intervalo 19,0587 9,6500 13,9171 22,1790 20,5096 19,1759 3,2060 2,8244

Mínimo (0,9682) (0,9948) 10,9907) 10,9756\ (0.9390) (0,9653) (1,3231) 11,7490"

Máximo 18,0905 8,6552 12,9264 21,2034 19,5706 18,2106 1,8829 1,0753

Soma 375,8596 206,2233 174,9149 366,7471 246,2201 85,2287 110,8489 67,7402

Contaqem 804 799 795 803 806 804 835 835

Nível de confiança(95,0%) 0,1215 0,0729 0,0694 0,1181 0,0826 0,0738 0,0157 0,0076
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Continuação da TABELA 3

ILAJIDA IRR1 IRR2 IRR3 IRRA1 IRRA2 IRRA3

Média 0,2346 (1,1338) (0,8554) (0.5562) (0,5584) (0.4564) (0,0975)
Erro padrão 0.0088 0,0853 0.0702 0.0375 0,0414 0.0420 0,0228

Mediana 0,1785 (0,52741 (0.3430) 10,3212\ (0.3510) 10,2010l (0.2023\

Desvio padrão 0,2481 2,4134 1,9864 1,0616 1,1723 1,1871 0,6464

Variância da amostra 0,0616 5,8247 3,9458 1,1269 1,3743 1,4091 0,4179

Curtose 28,1041 154,3314 120,2625 80,2493 91,7841 86,8422 75,1435

Assimetria 1,8567 (9,7796) (8,"7657) (6,1711\ (7,9287) (7,7250\ 6,8993

Intervalo 4,0738 46,8952 36,3488 21,6978 21,4970 21,3183 11,2475

Mínimo (1.8503) (45,8784) (34.9151) (17,0671 ) (18.2791 ) (18,0754) (2.7930)

Máximo 2,2234 1,0168 1,4337 4,6307 3,2179 3,2429 8,4545

Soma 188,1727 (908,1820) (684.3015) (445,4799) (447,2402) (365,1565\ (78.0646)

Contagem 802 801 800 801 801 800 801

Nível de confiança(95,0%) 0,0172 0,1674 0,1379 0,0736 0,0813 0,0824 0,0448

Analisando o grupo total de 804 observações para o RT, observa-se uma média anual

acentuada (0,4675), elevados níveis de curtose (33,3105) e assimetria (4,8258), sugerindo

uma tendência de não normalidade dos dados. As variáveis independentes também

apresentam características de não normalidade, com elevados graus de assimetria e curtose.

É interessante notar que, muito embora o RT médio seja fortemente positivo, os indicadores

de resultado residual médio (IRR e IRRA) obtidos, para todas as alternativas de WACC são

negativos.

Pudemos observar que os dados não apresentavam tendência linear, nem quadrática, nem

cúbica, em geral eles formavam uma nuvem de pontos concentrados, com alguns pontos

fora dessas nuvens, caracterizados como outliers.

Uma outra análise a que foi submetido o banco de dados foi o cálculo do coeficiente de

correlação linear de Pearson, como medida de possível correlação entre as variáveis do

estudo.
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As correlações de RT com as variáveis independentes são muito baixas, RT com ILAJIDA

é a melhor (0,1225) e altamente significativa. RT com as outras variáveis independentes

são não significativas. Algumas variáveis independentes apresentam correlações

interessantes: ROI e ILAJIDA são bem correlacionadas (0,5903) com alta significância.

IRRA3 com ILAJIDA (0,4831) e IRRA3 com ROI (0,4144) também apresentam

correlações boas e altamente significativas.

As análises de sensibilidade dos índices de retomo residual (IRR e IRRA), conforme

esperado, também apresentaram altos níveis de correlação com alta significância entre si.

TABELA 4 - Correlação do Banco de Dados Anual

RT ROE ROI ILAJIDA IRR1 IRR2 IRR3 IRRA1 IRRA2 IRRA3

RT 1,0000 (0,0308) 0,0795 0,1225 (0,0391) (0,0247) (0,0309) (0.0071) (0.0078) 0,0182
Sigo (1-tailed) ns (') (") ns ns ns ns ns ns

ROE (0,0308) 1,0000 0,0328 (0,0663) (0,1541) (0,1730) (0,0731) (0,16136) (0,1687) 0,0101
Sigo (1-tailed) ns ns (') (") (") n (") (") ns

ROI 0,0795 0,0328 1,0000 0,5903 0,0915 0,0780 0,3265 0,0955 0,0798 0,4144
Sigo (Hailed) (') ns (") (") (') (") (") (') (")

ILAJIDA 0,1225 (0,0663) 0,5903 1,0000 (0,0645) (0,0609) 0,0706 0,0811 0,0693 0,4831
Sigo (1-tailed) (") (') (") (') (') (') (') (') (")

IRR1 (0,0391) (0,1541) 0,0915 (0,0645) 1,0000 0,9579 0,7487 0,8352 0,8164 (0,1309)
Sigo (1-tailed) ns (") (") (') (") (") (") (") (")

IRR2 (0,0247) (0,1730) 0,0780 (0,0609) 0,9579 1,0000 0,7250 0,9021 0,9037 (0,1128)
Sigo (1-tailed) ns (") (') (') (") (") (") (") (")

IRR3 (0.0309) (0,0731) 0,3265 0,0706 0,7487 0,7250 1,0000 0,5098 . 0,5012 0,3558
Sigo (1-tailed) ns (') (") (') (") (") (") (") (")

IRRA1 (0,0071) (0,1686) 0,0955 0,0811 0,8352 0,9021 0,5098 1,0000 0,9928 0,0043
Sigo (1-tailed) ns (") (") (') (") (") (") (") ns

IRRA2 (0,0078) (0,1687) 0,0798 0,0693 0,8164 0,9037 0,5012 0,9928 1,0000 0,0013
Sigo (Hailed) ns (") (') (') (") (") (") (") ns

IRRA3 0,0182 0,0101 0,4144 0,4831 (0,1309) (0,1128) 0,3558 0,0043 0,0013 1,0000
Sigo (1-tailed) ns ns (") (") (") (") (") ns ns
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2) Banco de Dados Anual sem Outliers

Visando melhorar a análise dos dados, foram retirados do banco de dados os outliers,

utilizando a metodologia do boxplot, já detalhada na seção 3.4.4. Uma segunda base de

dados sem os outliers foi construída, apresentando características distintas da primeira.

Após a retirada dos outliers, pudemos observar melhor os dados e identificar que no caso

dos retornos o RT apresenta a maior dispersão e o RTB apresenta a menor dispersão do

grupo. No entanto, não existe diferença significativa na posição da média dos seis RTs.

Observa-se que já não há valores extremos, apenas alguns outliers dentro da nova amostra.

As variáveis independentes ROE, ROI e ILAJIDA possuem menor dispersão e os IRRs

possuem maior dispersão, mas também não apresentam nenhum valor extremo na nova

amostra.

BOXPLOT 2 - Banco de Dados Anual sem Outliers
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Continuação BOXPLOT 2
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o RT médio da nova amostra, com 742 observações, apresentou-se bem mais baixo

(0,0899) que o RT da amostra total (0,4675), com menor assimetria (0,8468) e reduzida

curtose (0,1746) o que indica níveis mais próximos de uma distribuição normal. O desvio

padrão mostrou-se bastante elevado (0,6921) para o nível de RT.

As variáveis independentes também demonstraram uma maior tendência para uma

distribuição normal sendo que ROE, ROI e ILAJIDA obtiveram desvios padrões elevados,

mas da mesma ordem de grandeza das suas médias. Os índices de retomo residual (IRR e

IRRA) continuaram apresentando médias negativas para todas as alternativas de W ACC,

mas com uma maior tendência para normalidade.
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TABELA 5 - Análise do Banco de Dados Anual sem Outliers

RT RT-3 RT-6 RT+3 RT+6 RTB ROE ROI

Média 0,0899 0,0815 0,0382 0,0835 0,0960 (0,0839) 0,0930 0,0692
Erro padrão 0,0254 0,0234 0,0196 0,0208 0,0190 0,0182 0,0028 0,0020

Mediana (0:0516'\ 10,0384) 10.0461) iO.O! 18) 0,0156 (0,1583) 0,0781 0,0531

Desvio padrão 0,6921 0,6440 0,5361 0,5607 0,5224 0,4985 0,0765 0,0574

Variância da amostra 0,4790 0,4147 0,2874 0,3144 0,2729 0,2485 0,0059 0,0033

Curtose 0,1746 0,0600 0,2594 0,3107 0,2884 0,0941 0,7376 0,2477

Assimetria 0,8468 0,7636 0,7374 0,7290 0,7325 0,7004 0,8219 0,8674

Intervalo 3,1538 2,9896 2,6413 2,8556 2,5822 2,3495 0,4567 0,3349

Mínimo 10,9682) (0,9948\ 10,9907) 10,9756\ (0,9390) (0,9653) (0,1303) (0,0876)

Máximo 2,1857 1,9948 1,6506 1,8799 1,6432 1,3842 0,3264 0,2473

Soma 66,6718 61,7691 28,5550 60,9210 72,3951 (62,8902) 70,6437 54,5888

Contagem 742 758 748 730 754 750 760 789

Nível de confiança(95,0%) 0,0499 0,0459 0,0385 0,0407 0,0374 0,0357 0,0054 0,0040

ILAJIDA IRR1 IRR2 IRR3 IRRA1 IRRA1 IRRA3

Média 0,1948 (0,6300) (0,3988) (0,3887) (0,3288) (0,3288) (0,1931)
Erro padrão 0,0041 0,0219 0,0144 0,0135 0,0081 0,0081 0,0042

Mediana 0,1688 (0,4714) (0,2892) (0,29991 (0,3204) (0,3204) (0,2088)

Desvio padrão 0,1125 0,5922 0,3809 0,3658 0,2139 0,2139 0,1106

Variância da amostra 0,0126 0,3507 0,1451 0,1338 0,0457 0,0457 0,0122

Curtose 0,3611 0,8226 0,9970 0,5666 0,2221 0,2221 0,7496

Assimetria 0,8762 (1,0598) (1,1945) (0,9019) (0,2355) 10,2355\ 0,4664

Intervalo 0,5917 3,5563 2,0738 2,0370 1,2841 1,2841 0,6305

Mínimo (0,0638) (2,5395\ (1,6340) (1,5028) (1,0102) (1,0102) (0.4906)

Máximo 0,5279 1,0168 0,4398 0,5341 0,2739 0,2739 0,1400

Soma 145,5156 (460,5369\ (280,7531) I (283,3360\ I (230,7922) (230,7922\ 1130,9418)

Contagem 747 731 704 729 702 702 678

Nível de confiança(95,0%) 0,0081 0,0430 0,0282 0,0266 0,0158 0,0158 0,0083

Ao retirarmos os outliers as correlações lineares de Pearson melhoram, com o RT passando

a demonstrar correlação altamente significativa com todos os indicadores, mas ainda
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apresentando valores baixos. A melhor correlação do RT continuou sendo com ILAJIDA

(0,1950). Pudemos notar também, boa correlação de ROI com ILAJIDA (0,4282) e com

ROE (0,4933), ambas com alta significância. ROI com IRR3 (0,5286) e ROI com IRRA3

(0,6201) também apresentaram boas correlações com alta significância.

TABELA 6 - Correlação do Banco de Dados Anual sem Outliers

RT ROE ROI ILAJIDA IRR1 IRR2 IRR3 IRRA1 IRRA2 IRRA3

RT 1,0000 0,1280 0,1574 0,1950 0,1225 0,1245 0,1485 0,1895 0,1226 0,1660
Sigo (1-tailed) (H) (") (H) (H) (H) (") ("") (") (H)

ROE 0,1280 1,0000 0,4933 0,2168 0,2984 0,3338 0,3572 0,2547 0,2874 0,3198
Sigo (l-tailed) (H) ('0) (") (00) (00) (00) ('0) (") (O')

ROI 0,1574 0,4933 1,0000 0,4282 0,3530 0,3730 0,5286 0,3812 0,3717 0,6201
Sigo (l-tailed) (00) (00) n (00) (H) (00) (O') (00) ('0)

ILAJIDA 0,1950 0,2168 0,4282 1,0000 (0,0394) (0,0143) 0,0575 0,2589 0,3753 0,6646
Sigo (Hailed) n (00) rO) ns ns ns (00) n (O')

IRR1 0,1225 0,2984 0,3530 (0,0394) 1,0000 0,8219 0,7080 0,5300 0,3264 0,2246
Sigo (l-tailed) (O') (00) (") ns (00) (00) (00) (00) (00)

IRR2 0,1245 0,3338 0,3730 (0,0143) 0,8219 1,0000 0,7189 0,5174 0,5452 0,2312
Sigo (l-tailed) (H) (00) (00) ns n (00) (00) (") (00)

IRR3 0,1485 0,3572 0,5286 0,0575 0,7080 0,7189 1,0000 0,3033 0,2584 0,2601
Sigo (l-tailed) (00) (00) (00) ns (00) (00) (H) (00) (00)

IRRA1 0,1895 0,2547 0,3812 0,2589 0,5300 0,5174 0,3033 1,0000 0,7370 0,4056
Sigo (l-tailed) (00) n (00) (00) n (00) (00) (O') (00)

IRRA2 0,1226 0,2874 0,3717 0,3753 0,3264 0,5452 0,2584 0,7370 1,0000 0,5226
Sigo (l-tailed) n (H) (00) (") (00) ('0) ('0) (O') (00)

IRRA3 0,1660 0,3198 0,6201 0,6646 0,2246 0,2312 0,2601 0,4056 0,5226 1,0000
Sigo (l-tailed) n (00) (00) n (") (00) (00) (O') (00)

3) Banco de Dados Qüinqüenal

Para atender às análises de sensibilidade propostas, foi criado um terceiro banco de dados,

com as variáveis dependentes e independentes sendo calculadas para períodos de cinco

anos, variação qüinqüenal, de janeiro de 1990 a dezembro de 1994 e de janeiro de 1995 a

dezembro de 1999.

Através da análise do boxplot observa-se que o RT possui um valor extremo que distorce

todo o gráfico, não existindo diferença significativa entre os tipos de RT, já que todos têm o
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mesmo tamanho e apresentam uma assimetria positiva. As variáveis independentes

possuem alto grau de dispersão, com muitos valores extremos e forte assimetria para baixo.

BOXPLOT 3 - Banco de Dados Qüinqüenal
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Primeiramente analisou-se o grupo total de 158 observações para RT, podendo observar

uma média qüinqüenal acentuada (2,6673) com elevados níveis de curtose (154,0131) e

assimetria (12,3376), sugerindo uma tendência de não normalidade da amostra. As

variáveis independentes também apresentam características de não normalidade sendo que

as variáveis relacionadas a retorno residual apresentam retornos médios negativos em todas

as alternativas de WACC, seguindo o padrão já detectado nos outros dois bancos de dados.

TABELA 7 - Análise do Banco de Dados Qüinqüenal

RT RT-3 RT-6 RT+3 RT+6 ROE ROI
Média 2,6673 0,4385 0,7203 2,4995 1,7699 0,6383 0,3969

Erro padrão 1,8952 0,1672 0,1892 0,5257 0,3243 0,0548 0,0260

Mediana (0,1292) (0,2196) (0,0486) 0,5055 0,4874 0,4977 0,3381

Desvio padrão 23,8218 2,0878 2,3400 6,5873 4,0370 0,6929 0,3293

Variância da amostra 567,4764 4,3587 5,4754 43,3921 16,2974 0,4801 0,1085

Curtose 154,0131 21,9520 14,5952 35,1794 18,1103 19,0761 10,3920

Assimetria 12,3376 4,0239 3,3801 5,2585 3,7622 3,5205 0,3981

Intervalo 299,3349 16,8024 15,9120 58,2826 30,3478 6,0692 3,5792

Mínimo (0,9874) (0,9920) (0,9880) (0,9899) (0,9822) 10,3695) (1,4667)

Máximo 298,3474 15,8104 14,9240 57,2927 29,3656 5,6997 2,1125

Soma 421,4266 68,4124 110,2043 392,4261 274,3358 102,1325 63,5048

Contagem 158 156 153 157 155 160 160

Nível de confiança(95,0%) 3,7433 0,3302 0,3738 1,0384 0,6406 0,1082 0,0514
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Continuação da TABELA 7

ILAJIDA IRR1 IRR2 IRR3 IRRA1 IRRA2 IRRA3

Média 1,0038 (3,1933) (2,3364) (1.7833) (1,8802) (1,4502) (0,7009)
Erro padrão 0,0500 0,2156 0,2039 0,1395 0,1153 0,1266 0,0718

Mediana 0,8884 (2,5949) (1,5650) !1,3248) (1,5254) (1,0060\ (0,8493)

Desvio padrão 0,6182 2,6662 2,5217 1,7252 1,4262 1,5661 0,8882

Variância da amostra 0,3822 7,1087 6,3590 2,9764 2,0340 2,4528 0,7889

Curtose 12,6981 2,9243 12,1146 3,2863 7,1891 9,7169 8,8890

Assimetria 1,9557 (i ,5492) (2,7848) (1,2446\ (2,3012) 12,7439) 1,4291

Intervalo 6,5221 14,4481 19,8826 11,4961 9,7505 11,4100 8,0831

Mínimo (1,5665) 113,4966) (18,5736) 18,5489) (9.2505) (10,5121) (3,9649)

Máximo 4,9556 0,9515 1,3090 2,9472 0,5000 0,8979 4,1182

Soma 153,5834 (488,5802' (357,4665) (272,8425\ 1287,6666) 1221,8875\ (107,2395)

Contagem 153 153 153 153 153 153 153

Nível de confiança(95,0%) 0,0987 0,4259 0,4028 0,2756 0,2278 0,2502 0,1419

Também foram efetuados os cálculos dos coeficientes de correlação linear de Pearson para

o grupo de variáveis, encontrando mais uma vez correlações muito baixas entre RT e as

variáveis independentes. ILAJIDA foi a única variável que apresentou correlação altamente

significativa com RT com um valor negativo de 0,0399. ROI foi a única com correlação

significativa com RT, também com um valor negativo de 0,0093. As correlações com as

outras variáveis foram não significativas.

Mais uma vez, notou-se uma boa correlação entre ROI e ILAJIDA (0,6523), com alta

significância. IRRA3 com ILAJIDA (0,7673) e IRRA3 com ROI (0,6803) também

apresentaram boa correlação com alta significância. As correlações entre os índices de

retorno residual também continuaram sendo elevadas com alta significância.
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TABELA 8 - Correlação do Banco de Dados Qüinqüenal

RT ROE ROI ILAJIDA IRR1 IRR2 IRR3 IRRA1 IRRA2 IRRA3

RT 1,0000 (0,0465) (0,0093) (0,0399) 0,0369 0,0484 0,0187 0,0192 0,0492 (0,0297)
Sigo (Hailed) ns (') (") ns ns ns ns ns ns

ROE (0,0465) 1,0000 0,2570 0,0141 0,0079 (0,1650) 0,1945 (0,2170) (0.2708) 0,1119
Sigo (1-tailed) ns ns (') n (") n (") (") ns

ROI (0,0093) 0,2570 1,0000 0,6523 0,2878 0,1862 0,6086 0,1404 0,0888 0,6803
Sigo (1-tailed) n ns (") (") (') (") (") (') (")

ILAJIDA (0,0399) 0,0141 0,6523 1,0000 (0.0684) (0,0709) 0,1750 0,1421 0,0834 0,7673
Sigo (1-tailed) (") n (") (') n (') (') (') (")

IRR1 0,0369 0,0079 0,2878 (0,0684) 1,0000 0,8879 0,7792 0,7222 0,6827 0,0002
Sigo (1-tailed) ns (") (") (') (") (") (") (") (")

IRR2 0,0484 (0,1650) 0,1862 (0,0709) 0,8879 1,0000 0,6582 0,8207 0,8803 0,0158
Sigo (1-tailed) ns (") (') (') (") (") (") (") (")

IRR3 0,0187 0,1945 0,6086 0,1750 0,7792 0,6582 1,0000 0,3342 0,3256 0,4046
Sigo (1-tailed) ns (') (") (') (") n (") (") (")

IRRA1 0,0192 (0,2170) 0,1404 0,1421 0,7222 0,8207 0,3342 1,0000 0,9510 0,1135
Sigo (1-tailed) ns (") n (') (") (") (") (") ns

IRRA2 0,0492 (0,2708) 0,0888 0,0834 0,6827 0,8803 0,3256 0,9510 1,0000 0,0695
Sigo (1-tailed) ns (") (') n (") (") (") (") ns

IRRA3 (0,0297) 0,1119 0,6803 0,7673 0,0002 0,0158 0,4046 0,1135 0,0695 1,0000
Sigo (1-tailed) ns ns (") (") (") n (") ns ns

4) Banco de Dados Qüinqüenal sem Outliers

Neste caso, também foi efetuado um ajuste do banco de dados para a retirada de outliers,

seguindo a metodologia do boxplot. Observa-se uma melhora significativa dos dados, com

menor grau de dispersão e não ocorrência de valores extremos.



BOXPLOT 4 - Banco de Dados Qüinqüenal sem Outliers
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Mais uma vez, o RT médio reduziu-se acentuadamente (0,0281), mas continuou

apresentando valor elevado de desvio padrão. As distribuições das variáveis dependentes e

independentes passaram a possuir perfis mais próximos de distribuições normais.

TABELA 9 - Análise do Banco de Dados Qüinqüenal sem Outliers

RT RT-3 RT-6 RT+3 RT+6 ROE ROI

Média 0,0281 (0,03'13) 0,2054 0,8505 0,7841 0,4753 0,3661
Erro padrão 0.0753 0,0699 0,0912 0,1408 0,1261 0,0258 0,0171

Mediana (012555) (0,2660) (0:"1593) 0,3304 0,2908 0,4439 0,3303

Desvio padrão 0,8882 0,8389 1,0871 1,6656 1,5028 0,3128 0,2112

Variância da amostra 0,7890 0,7037 1,1818 2,7743 2,2583 0,0979 0,0446

Curtose 1,4396 0,7334 0,9064 0,8843 0,2136 (0.0497) (0,1826)

Assimetria 1,3925 1,1783 1,2205 1,2469 1,0389 0,3321 0,7183

Intervalo 3,8948 3,4428 4,4997 7,2446 5,9785 1,6848 0,9505

Mínimo (0,9874) (0,9920) (0.9880) (0,9899) (0,9822) (0.3695) 0,0537

Máximo 2,9074 2,4508 3,5117 6,2547 4,9963 1,3153 1,0042

Soma 3,9031 !5,3777) 29,1628 119,0675 111,3411 69,8623 55,6470

Contagem 139 144 142 140 142 147 152

Nível de confiança(95,O%) 0,1490 0,1382 0,1804 0,2783 0,2493 0,0510 0,0338

ILAJIDA IRR1 IRR2 IRR3 IRRA1 IRRA2 IRRA3

Média 0,9390 (2,840'7) (1.8391 ) (1,6239) (1,5666) (1,0109) (0.8449)
Erro padrão 0,0321 0,1676 0,1237 0,1039 0,0672 0,0494 0,0289

Mediana 0,8806 (2,5084) (1,4378) (1,2611) (1,4504) (0,8826) (0,8885)

Desvio padrão 0,3882 2,0324 1,4792 1,2513 0,8005 0,5654 0,3347

Variância da amostra 0,1507 4,1308 2,1880 1,5658 0,6408 0,3197 0,1120

Curtose 0,0915 (0,3629) 0,5162 (0,3065) 0,5915 0,7663 0,4294

Assimetria 0,7219 (0,7332) (0,9364) (0,6743) (0,4836) (0.8717) 0,3969

Intervalo 1,8080 8,5632 7,6610 5,9581 4,3809 2,7928 1,7786

Mínimo 0,2197 (7,6117) (6,3520) (4,9122) (3,8809) (2,6440) (1.7054)

Máximo 2,0278 0,9515 1,3090 1,0459 0,5000 0,1488 0,0732

Soma 137,1000 (417,5841) (262,9981) (235,4679) (222,4593) (132,4285) (113.2125)

Contagem 146 147 143 145 142 131 134

Nível de confiança(95,O%) 0,0635 0,3313 0,2445 0,2054 0,1328 0,0977 0,0572
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Ao retirarmos os outliers, as correlações lineares de Pearson melhoraram sensivelmente e o

RT passou a ter correlação altamente significativa com todas as variáveis exceto IRRA3,

que foi não significativa. Os valores continuaram baixos, mas um pouco melhores que os

apresentados para os índices anuais, para algumas variáveis. O índice mais elevado foi

encontrado para a correlação entre RT e ROI (0,2960). No caso de RT com ILAJIDA, o

índice de 0,1450 foi inferior ao obtido na análise dos dados anuais, 0,1950.

As correlações entre os indicadores de valor também melhoraram após a retirada dos

outliers, apresentando boa correlação entre ROI e ROE (0,6131) e ROI com IRR e com

IRRA, nos três casos de WACC, com alta significância.

TABELA 10 - Correlação do Banco de Dados Qüinqüenal sem Outliers

RT ROE ROI ILAJIDA IRR1 IRR2 IRR3 IRRA1 IRRA2 IRRA3

RT 1,0000 0,2343 0,2960 0,1450 0,1364 0,2151 0,1432 0,1747 0,2478 (0.0043)
Sigo (Hailed) (U) (U) (U) (") (U) (U) (U) (U) ns

ROE 0,2343 1,0000 0,6131 0,1704 0,5234 0,5090 0,5350 0,3867 0,3517 0,2515
Sigo (I-tailed) (U) (U) n (O.) (O.) (O.) (O.) (U) n

ROI 0,2960 0,6131 1,0000 0,4202 0,5619 0,5767 0,6578 0,4227 0,4276 0,5938
Sigo (l-tailed) (U) n (O.) (U) (U) (U) (U) (U) (U)

ILAJIDA 0,1450 0,1704 0,4202 1,0000 (0,0625) (0.0442) (0,0650) 0,2926 0,3597 0,7154
Sigo (l-tailed) (U) (U) (U) ns ns ns (U) n n

IRR1 0,1364 0,5234 0,5619 (0.0625) 1,0000 0,8744 0,9311 0,6394 0,4265 0,0785
Sigo (l-tailed) n n (U) ns (U) (O.) (U) (O.) (O.)

IRR2 0,2151 0,5090 0,5767 (0,0442) 0,8744 1,0000 0,8807 0,5676 0,6856 0,0625
Sigo (l-tailed) (U) (U) (U) ns (U) (") (") (U) (")

IRR3 0,1432 0,5350 0,6578 (0,0650) 0,9311 0,8807 1,0000 0,4320 0,3424 0,1502
Sigo (l-tailed) (U) (U) (U) ns (O.) (U) (U) n (U)

IRRA1 0,1747 0,3867 0,4227 0,2926 0,6394 0,5676 0,4320 1,0000 0,7090 0,3698
Sigo (l-tailed) (U) n n (U) n (U) (U) (U) (U)

IRRA2 0,2478 0,3517 0,4276 0,3597 0,4265 0,6856 0,3424 0,7090 1,0000 0,3451
Sigo (l-tailed) (U) (U) (O.) (") (O.) n (") (") n

IRRA3 (0.0043) 0,2515 0,5938 0,7154 0,0785 0,0625 0,1502 0,3698 0,3451 1,0000
Sigo (l-tailed) ns (U) n (") n (") (U) (U) (")
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4.1.3. Dados Econômicos

Para determinação do WACC (custo de capital) além da utilização dos demonstrativos

financeiros e dos dados de mercado da Economática, foi desenvolvida uma base de dados

econômicos, que contou com diversos indicadores para o período estudado.

Conforme descrito na seção 3.4.1, o WACC foi calculado de três formas, utilizando fontes

distintas de dados:

1) CAPM no Mercado Brasileiro

Onde:

Rf = Taxa CDI da Andima deflacionada pelo IGP-DI da Fundação Getúlio Vargas.

[E (Rm) - RIl = 20,87%, prêmio pelo risco de mercado brasileiro, calculado a partir das

diferenças entre as médias aritméticas dos retornos para a série histórica da Bovespa e para

a série histórica da renda fixa, ambas deflacionadas pelo IGP-DI, no período de 1975 a

2000. Para a série histórica da Bovespa foi utilizado o índice Ibovespa. Para a série

histórica da renda fixa foi utilizada a taxa Selic de 1975 a 1986 e a taxa CDI de 1987 a

2000.

f3; = Beta da ação calculado a partir da regressão linear dos retornos mensais da ação versus

os retornos do Ibovespa de Jan/90 a Dez/99.
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TABELA 11 - Prêmio de Mercado

(Variações Anuais Deflacionadas)

ANO SELlC CDI IBOV IGP-DI SELlC DEF CDIDEF IBOV DEF RF RM

1975 21,86 34,81 29,35 -5,79 -22,69 4,22 -5,79 4,22

1976 38,60 24,03 46,26 -5,24 -31,63 -15,20 -5,24 -15,20

1977 39,71 40,95 38,78 0,67 -27,94 1,56 0,67 1,56

1978 43,10 4,47 40,81 1,63 -28,98 -25,81 1,63 -25,81
1979 39,76 56,61 77,25 -21,15 -43,58 -11,64 -21,15 -11,64

1980 42,84 44,19 110,24 -32,06 -52,44 -31,42 -32,06 -31,42

1981 89,27 113,81 95,20 -3,04 -48,77 9,53 -3,04 9,53

1982 119,35 63,90 99,72 9,83 -49,93 -17,94 9,83 -17,94

1983 199,73 758,50 210,99 -3,62 -67,84 176,05 -3,62 176,05

1984 255,32 442,02 223,81 9,73 -69,12 67,39 9,73 67,39

1985 276,53 401,53 235,11 12,36 -70,16 49,66 12,36 49,66

1986 66,21 41,29 65,03 0,72 -39,40 -14,39 0,72 -14,39

1987 353,00 422,39 34,88 415,83 -12,18 1,27 -73,85 1,27 -73,85

1988 1.057,87 1.050,65 2.548,68 1.037,56 1,79 1,15 132,84 1,15 132,84

1989 2.408,40 2.393,26 1.762,49 1.782,89 33,22 32,42 -1,08 32,42 -1,08

1990 1.153,42 1.359,57 308,28 1.476,71 -20,50 -7,43 -74,11 -7,43 -74,11

1991 536,33 608,61 2.315,96 480,23 9,67 22,13 316,38 22,13 316,38

1992 1.549,37 1.543,98 1.015,65 1.157,84 31,13 30,70 -11,30 30,70 -11,30

1993 3.060,25 2.960,37 5.435,78 2.708,17 12,54 8,98 97,13 8,98 97,13

1994 1.153,60 1.135,95 1.060,06 1.093,89 5,00 3,52 -2,83 3,52 -2,83

1995 53,08 53,09 -1,26 14,78 33,37 33,38 -13,97 33,38 -13,97

1996 27,41 27,09 63,76 9,34 16,53 16,23 49,77 16,23 49,77

1997 24,77 24,60 44,83 7,48 16,09 15,93 34,75 15,93 34,75

1998 28,79 28,57 -33,46 1,70 26,64 26,42 -34,57 26,42 -34,57

1999 25,59 25,12 151,93 19,98 4,68 4,28 109,98 4,28 109,98

2000 17,42 17,33 -10,72 9,81 6,93 6,85 -18,70 6,85 -18,70

Média Arit. 487,75 832,18 643,19 441,88 4,96 -13,72 27,02 6,15 27,02
Prêmio
20,8690

1. A série RF foi construi da com SElIC OEF até 1986 e COI OEF de 1987 até 2000
2. A série RM foi construída com IBOV OEF
3. Conseguimos prêmio positivo, porém pequeno se utilizarmos a média geométrica
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TABELA 12 - Beta das Empresas

Empresas Setor no Brasil Setor nos EUA (#) Beta da Empresa Beta do Setor - EUA Beta Ajustado - EUA
Acesita 'loerurgla

~~~I áGT~~~~~) g:~g~~ 0,5400 o:~~~~2 Agrale Mal. Transporte 0,5700
3 Alpargatas Têxtil Textile 0,6971 0,4900 0,6229
4 Antarctica Bebidas Beverage (Alcoholic) 0,5729 0,5800 0.7273
5 Aracruz Papel Celulose Paper & Forest Products 0,8304 0,6400 1,0128
6 Arno Eletrodoméstico Home Appliance 0,5246 0,7600 0.8626
7 Artex Têxtil Textile 0,5335 0,4900 0,8581
8 Avipal Alimentos Food Processing 0,4957 0,6300 0.7503
9 Bco Brasil Banco Bank 0,9595 0,6600 0,6600

10 Bic. Caloi Mal. Transporte Manuf. Housing/Rec. Vehicles 0,9670 0,7100 1,0402
11 Bombril Química Chemical (Diversified) 0,8551 0,6700 0,9669
12 Bradesco Banco Bank 0,8213 0,6600 0,6600
13 Brahma Bebidas Beverage (Alcoholic) 0,9653 0,5800 0.8396
14 Brasmotor Eletrodoméstico Home Appliance 0,7027 0,7600 1,1778
15 Caem i Metal Mineração Metais & Mining (Diversified) 0,9541 0,6300 0,9629
16 Celesc Energia Eletric Ulility (East) • 1,1405 0,3800 0,4101
17 Cemig Energia Eletric Ulility (East) • 1,3842 0,3800 0.4296
18 Cesp Energia Eletric Utility (East) • 0,7280 0,3800 0,5587
19 Ceval Alimentos Food Processing 0,9175 0,6300 1,3202
20 Cia Hering Têxtil Textile 0,8722 0,4900 1,2224
21 Cimo Itaú Cimento Cement & Aggregates 0,6809 0,7400 0,7791
22 Cofap Auto Peças AutoParts (OEM) 0,8440 0,6500 0,9084
23 Confab Metalurgia Metal Fabricating 0.8701 0,8000 1,0938
24 Copel Energia Eletric Utility (East) • 1,0888 0,3800 0,4430
25 Copene Petroquímica Chemical (Specialty) 0,8478 0,6900 0,9108
26 Duratex Madeira Furn.lHome Furnishings 0,8386 0,8200 0,9602
27 Electrolux Eletrodoméstico Home Appliance 0,9093 0,7600 0,9672
28 Eletrobrás Energia Eletric Utility (East) • 1,2989 0,3800 0,4583

29 Embraco Eletro Eletrônico Electrical Equipment 0,9565 0,9500 1,3683
30 Embraer Transporte Aéreo Aerospace/Defense 1,0323 0,7500 1,7943
31 Embratel Telecomunicaçôes T elecam. Services 1,1161 1,0200 1,1411
32 Ericsson Eletro Eletrônico Telecom, Equipment 0,8274 1.1700 1.4786
33 Eternit Cimento Cement & Aggregates 0,3561 0,7400 0,7415
34 Eucatex Madeira Furn.lHome Furnishings 0,3342 0,8200 1.0858
35 Fert!. Serrana Fertilizante Chemical (Basic) 0,1893 0,7500 1,3314
36 Fertibras Fertilizante Chemical (Basic) 0,8201 0,7500 1,6113
37 Forjas Taurus Metalurgia Metal Fabricating 0,1613 0,8000 0.8927
38 Fras-Le Auto Peças AutoParts (OEM) 0,4045 0,6500 0,8741
39 Gerasul Energia Eletric Utility (East) • 0,7497 0,3800 0,5932
40 Gerdau Siderurgia Steel (General) 0,5232 0,6400 0.8075
41 Gradiente Eletro Eletrônico Eletronics 0,3664 0,9600 2,6545
42 Grazzioun Comércio Retail Store (O.2~ 90) 0,9500 0,9572
43 Ipiranga Pel. Petroquimica Petroleum (Integrated) 1,0937 0,7100 0,7957
44 naubanco Banco Bank 0,8399 0,6600 0,6600
45 Itausa Outros Diversified Co 0,9378 0,7400 2,3589
46 Klabin Papel Celulose Paper & Forest Products 0,8315 0,6400 1,0065
47 Light Energia Eletric Utility (East) • 0,3087 0,3800 0,5577
48 Loj. Americanas Comércio Retail Store 0,6754 0,9500 1,3850
49 Magnesita Mineração Metais & Mining (Dwersttied) 0,6798 0,6300 0.7056
50 Manah Fertilizante Chemical (Basic) 0,7769 0.7500 1,3141
51 Mannesmann Siderurgia Steel (General) 0,8639 0,8400 0,7072
52 Marcopolo Mal. Transporte AutoParts (OEM) 0,8945 0,6500 0,7669
53 Mesbla Comércio Retail Store 1,1150 0,9500 1,2000
54 Mel. Barbara Metalurgia Metal Fabricating 0,5514 0,8000 1,2725
55 Metal Leve Auto Peças AutoParts (OEM) 0,8669 0,6500 0,8436
56 Micheletto Metalurgia Metal Fabricating 0,3476 0,8000 0.9339
570xiteno Petroquímica Chemical (Specialty) 0,7986 0,6900 0,8216
58 Paulista F, Luz Energia Eletric Utility (East) • 1,7340 0,3800 0,4238

59 Petrobrás Petroquímica Petroleum (Integrated) 1,2091 0,7100 0,9747
60 Petrobrás Disl. Petroqufmica Petroleum (Integrated) 0,8434 0,7100 0,7537
61 Pirelli Outros Tire & Rubber 0,5359 0,8100 0,9320
62 Politeno Petroquímica Chemical (Specialty) 0,6308 0,6900 0,9262
63 Renner Hermann Química Chemical (Specialty) 0,2249 0,6900 0,9416
84 Ripasa Papel Celulose Paper & Forest Products 0,8364 9,8400 0,9130
65 Sabesp Outros WaterUtility 1,1662 0,3600 0,5227
66 Sadia Alimentos Food Processing 1,1763 0,6300 1,2023
67 Samitri Mineração Metais & Mining (Diversified) 0,6022 0,6300 0,8464
68 Santista Allrn. Alimentos Food Processing 0,3482 0,6300 0,7922
69 Sharp Eletro Eletrônico Eletronics 0,9459 0,9600 2.3579
70 Sido Nacional Siderurgia Steel (General) 0,5753 0,6400 0,9022
71 src. Tubarão Siderurgia Steel (General) 1,0626 0,6400 0,8062
72 Souza Cruz Outros Tobacco 0,8225 0,6800 0,7650
73 TAM Transporte Aéreo Air Transport (O.O4~~4) 0,8300 1,3588
74 Teka Têxtil Textile 0,6696 0,4900 1,0754
75 Telebrás Telecomunicações T elecom. Services 0,9318 1,0200 1,0871
76 Telemig Telecomunicações T elecom. Services 0,8466 1,0200 1,1243
77 Telerj Telecomunicações T elecom. Services 0,7008 1,0200 1,1405
78 Telesp Celular Telecomunicações T elecom. Services 1,1968 1,0200 1.8422
79 T elesp Fixa Telecomunicações Telecom. Services 1,0757 1,0200 1,0709
80 Trikem Petroquimica Chemical (Specialty) 0,7135 0,6900 1,2094
81 Tupy Indústria Mecânica Metal Fabricating 0,9254 0,8000 1,7981
82 Usiminas Siderurgia Steel (General) 0,6940 0,8400 0,9118
83 Vale Rio Doce Mineração Metais & Mining (Diversified) 0,8602 0.6300 0,8150
84 Varig Transporte Aéreo Air Transport 0,6942 0,8300 4,8492
85 Vid. S, Marina Outros Building Material 0,4591 0,7000 0,7439
86 Votorantim C, p, Papel Celulose Paper & Forest Products 0,8879 0,6400 0,7910
87 Weg Eletro Eletrônico Electrical Equipment 0,5907 0,9500 1,2025
88 White Martins Quimlca Chemical (Speclalty) 1,0410 0,6900 0,8028

(#) Fonte. Slte Prol. Aswath Damodaran, NYU - 12/06/00
(*) Foi utlizado Eletric Utility East porque era a maior amostra com 39 empresas
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2) CAPM para o Mercado Americano ajustado para o Risco Brasil

Onde:

Rr = Taxa do Tbond (títulos do tesouro americano) deflacionada pelo CPI (índice de preços

ao consumidor norte americano) + Taxa do Risco Brasil (calculada a partir dos spreads dos

títulos brasileiros no exterior acima dos títulos do tesouro norte americano). As taxas foram

obtidas no Federal Reserve USA e no Banco Central do Brasil.

[E (Rm) - Rr] = 7,63% sendo o prêmio pelo risco de mercado norte americano, calculado a

partir das diferenças entre as médias aritméticas dos retornos para a série histórica das

ações e para a série histórica dos títulos do governo norte americano, no período de 1928 a

1999. As taxas foram obtidas no site http://www.edgar.stern.nyu.edu/-adamodar/ do Prof.

Damodaran da New York University.

f3i = Beta de setores equivalentes aos das empresas brasileiras, ajustados para o nível de

alavancagem local, obtidos no site do Prof. Damodaran, citado acima. Ver Tabela 12.

3) CAPM no Mercado Brasileiro - Padronizado

A taxa da dívida corresponde à taxa base do BNDES deflacionada, acrescida dos spreads

básico e de agente, seguindo norma do BNDES. A taxa foi composta da seguinte forma: de

1989 a 1991, variação da OTN, de 1991 a 1994, variação da TR e de 1995 a 1999, TJLP. O

spread total médio (básico + agente) adotado foi de 5,5%.

Como a taxa da dívida, deflacionada pelo IGP-DI no período de 1989 a 1994 apresentou

índices negativos, optou-se pela adoção da média dos anos de 1995 a 1999, com valor de

9,55%.

http://www.edgar.stern.nyu.edu/-adamodar/
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A taxa do capital próprio foi determinada a partir da taxa média deflacionada para o

Ibovespa no período de 1975 a 2000, obtendo-se uma taxa média anual de 27,02%.

A Tabela 13, apresenta um resumo dos dados econômicos utilizados para o cálculo dos

WACCs.

TABELA 13 - Dados Econômicos

Dados Econômicos - Input das Planilhas

Dez/89 Dez/90 Dez/91 Dez/92 Dez/93 Dez/94 Dez/95 Dez/96 Dez/97 Dez/98 Dez/99 Médias

1 Taxa RF - CDI (deflaeionado) 32,42% -7,43% 22,14% 30.70% 8.98% 3,52% 33.38% 16,23% 15.93% 26.42% 4,28% 16,96%
2 T Bond (deflaeionado - CPI) 3.72% 2.36% 4.93% 4.64% 3.75% 4,58% 4,23% 3.27% 4.83% 3,91% 3.11% 3,94%
3 Risco BraSIl 11.67% 11.67% 11.67% 13.55% 9,79% 8.28% 10,68% 7.04% 4.77% 7,71% 9,79% 9.69%
4 Taxa da Divida Padronizada 9,55% 9.55% 9,55% 9,55% 9,55% 9.55% 9,55% 9,55% 9.55% 9.55% 9.55% 9.55%
5 Taxa do Capo Próprio Padron. 27.02% 27.02% 27.02% 27,02% 27,02% 27,02% 27,02% 27.02% 27.02% 27,02% 27.02% 27,02%
6 Prêmio de Mercado Brasileiro 20,87% 20.87% 20,87% 20,87% 20,87% 20,87% 20,87% 20.87% 20,87% 20.87% 20,87% 20.87%
7 Prêmio de Mercado Americano 7,63% 7,63% 7,63% 7,63% 7,63% 7.63% 7,63% 7.63% 7,63% 7,63% 7,63% 7,63%

Suporte para Dados Econômicos

Dez/89 Dez/90 Dez/91 Dez/92 Dez/93 Dez/94 Dez/95 Dez/96 Dez/97 Dez/98 Dez/99 Médias

8 CDI (deflaeionado) 32,42% -7.43% 22.14% 30,70% 8.98% 3.52% 33,38% 16,23% 15.93% 26.42% 4,28% 16,96%

9 IBüVESPA (detlacronado) -1.08% -74,11% 316.38% -11,30% 97.13% -2,83'% -13,97% 49,77% 34.75% -34,57% 109.98% 42.74%

10lGP 1782,89% 1476.71% 480,23% 1157,84% 2708.17% 1093,89% 14,78% 9,34% 7.48% 1,70% 19,98% 795,73%
11 TJLP nld nld nld nld nld nld 23,37% 16,04% 10,13% 11.66% 13,22% 14,88%

12 TR 818,55% 1139,33% 419.96% 1156.22% 2408,22% 951.15% 31,62% 9.59% 9.78% 7.79% 5,73% 632.54%

13 C Bond nld nld nld nld nld 15,42% 17.31% 13.51% 11.13% 12,93% 13,20% 13.92%

14 CPI 4,56% 6.11% 3.06% 2,90'Yo 2.75% 2,67% 2,54% 3,32% 1.70% 1,61% 2,68% 3,08%

15 T Bond 8,45% 8,61% 8.14% 7,67% 6.60% 7,37% 6.88% 6.70% 6,61% 5.58% 5,87% 7.13%

16 TR (dellaeionada) -51.22% -21.40% -10.39% -0.13% -10,68% -11.96% 14.67% 0.23% 2,14% 5,99% -11,88% -8,80%
17 TJLP (deflaeionada) nld nld nld nld nld nld 7.48% 6,13% 2.46% 9,79% -5,63% 4,05%

Dados Econômicos - Input das Planithas
Notas:

1. Risco Brasil é composto de SOT do C Bond de 94 a 99. do SOT do IOU em 92 e 93 e da média do perfodo antes do acordo da divida em 89. 90 e 91.

2. Taxa da divida é composta de TR OEF de 89 a 94 e T JLP OEF de 95 a 99, mas para padronização foi utilizada a T JLP DEF + Spread de 5,5%

pois no período estudado a taxa real da TR e da OTN foram sempre negativas e abaixo da RF, o que contraria a teoria.
3. Taxa do Capital Próprio Padronizada e Prêmio de Mercado brasileiro foram calculados a partir de série de 1975 a 2000. com Capo Própria = RM

4. Prêmio de Mercado americano foi calculado a partir da base do Prof. Aswath Damodaran, NYU

5. Taxa RF (rtsk tree) é equivalente ao COI deflacionado

6. Todas as médias consideradas foram lineares e não geométricas

4.2. Análise das Regressões

Foram efetuadas regressões simples e múltiplas visando avaliar o poder de explicação dos

retornos totais das ações (RT) através dos indicadores de valor, ROE, ROI, LAJIDA, RR e

RRA.

Numa primeira fase, foram efetuadas regressões lineares simples de cada um dos

indicadores de valor contra o RT para avaliar a capacidade individual de explicação dos
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retornos para o acionista. Esta metodologia foi utilizada para testarmos a existência de

conteúdo inforrnacional absoluto (RA).

Posteriormente, foram efetuadas regressões múltiplas seqüenciais, onde as variáveis

independentes foram comparadas e selecionadas utilizando-se F-test para determinar quais

variáveis apresentavam melhores níveis de explicação para a variável dependente (RT). A

partir da escolha da melhor variável independente, foram incorporadas novas variáveis

independentes que pudessem agregar conteúdo informacional à equação, aumentando o R2

dentro dos níveis de significância do F-test. Neste caso, os testes das hipóteses de conteúdo

informacional relativo (RR) e incremental (RI) foram efetuados de forma integrada e

seqüencial, utilizando-se forward regression como modelo estatístico.

4.2.1. Regressões Lineares Simples

1) Banco de Dados Anual- Pooled Intertemporal Sample

A partir do banco de dados inicial e utilizando-se a metodologia do pooled intertemporal

sample (P.I.S.), efetuou-se a primeira rodada de regressões, para todos os indicadores na

base anual das empresas analisadas, por todos os dez períodos, de 1990 a 1999. O RT foi

definido como variável dependente e os indicadores de valor (ROE, ROI, LAJIDA, RR e

RRA) corno variáveis independentes.

As regressões foram efetuadas individualmente, com os cinco indicadores de valor e já

contemplando as três alternativas de W ACC para o RR e para o RRA, gerando um total de

nove análises. Como as variáveis independentes foram ajustadas para escala, os indicadores

LAJIDA, RR e RRA foram divididos pelo valor de mercado da empresa e passaram a ser

denominados ILAJIDA, IRR e IRRA.

Pudemos observar que todos os R2 obtidos foram baixos e que o ILAJIDA posicionou-se

como o melhor indicador, com R2 de 0,015 e F-test altamente significativo. O outro
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indicador a ser considerado seria o ROI com um R2 de 0,0063 e um F-test significativo.

Todos os outros indicadores apresentaram F-test não significati vos.

TABELA 14 - Regressões Banco de Dados Anual (RT)

RT R~ R2 Ajustado F Test Signif F N

ILAJIDA 0,0150 0,0138 12,1078 (**) 797

ROI 0,0063 0,0051 5,0596 (*) 797

IRRl 0,0015 0,0003 1,2150 ns 797

ROE 0,0010 (0,0003) 0,7563 ns 797

IRR3 0,0010 (0,0003) 0,7593 ns 797

IRR2 0,0006 (0,0007) 0,4841 ns 796

IRRA2 0,0006 (0,0012) 0,0478 ns 796

IRRA3 0,0003 (0,0009) 0,2626 ns 797

IRRA1 0,0001 (0,0012) 0,0404 ns 797

A partir dessas regressões foram efetuadas análises de sensibilidade para o RT, utilizando o

descasamento intertemporal, tendo com variáveis dependentes: RT-6, RT-3, RT+3, RT+6.

O ILAJIDA e o ROI mostraram-se novamente superiores aos outros indicadores, gerando

os melhores R2 e com F-test no mínimo significativos. Nesse grupo de regressões, o IRRA

apareceu com F-test significativo em três análises (RT-6, RT+3 e RT+6) e o IRR apenas

em uma (RT +3). Os níveis de R2 continuaram baixos, inferiores a 0,0300.

TABELA 15 - Regressões Banco de Dados Anual (RT -3, RT -6, RT +3, RT +6)

RT-3 R
7 R2 Ajustado F Test Signif F N

ROI 0,0176 0,0163 14,1166 (**) 791

ILAJIDA 0,0052 0,0039 4,0923 (*) 791

IRRA1 0,0018 0,0005 1,4099 ns 791

IRRA2 0,0015 0,0002 1,1572 ns 790

IRR1 0,0012 (0,0001) 0,9285 ns 791

IRR2 0,0012 (0,0001) 0,9185 ns 790

IRR3 0,0003 (0,0010) 0,2257 ns 791

IRRA3 0,0001 (0,0012) 0,0862 ns 791

ROE 0,0001 (0,0012) 0,0430 ns 791
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Continuação da TABELA 15

RT-6 RZ R2 Ajustado F Test Signif F N

ROI 0,0292 0,0280 23,6365 (**) 787

ILAJIDA 0,0058 0,0045 4,5709 (*) 786

IRRA2 0,0057 0,0045 4,5261 (*) 786

IRRA1 0,0051 0,0038 4,0221 (*) 786

IRR2 0,0031 0,0018 2,3950 ns 786

IRR1 0,0013 0,0001 1,0516 ns 786

ROE 0,0008 (0,0005) 0,6051 ns 787

IRRA3 0,0006 (0,0001') 0,4644 ns 786

IRR3 0,0000 (0,0013) 0,0181 ns 786

RT+3 R~ R2 Ajustado F Test Signif F N

ILAJIDA 0,0218 0,0206 17,6966 (**) 795

IRRA3 0,0105 0,0093 8,4301 (**) 795

ROI 0,0088 0,0075 7,0400 (**) 796

IRR1 0,0086 0,0074 6,8863 (**) 795

IRR2 0,0057 0,0045 4,5732 (*) 794

IRR3 0,0023 0,0010 1,8045 ns 795

IRRA2 0,0018 0,0005 1,4035 ns 794

IRRA1 0,0013 0,0000 1,0165 ns 795

ROE 0,0010 (0,0003) 0,7516 ns 796

•
RT+6 R~ R2 Ajustado F Test Signif F N

ILAJIDA 0,0263 0,0251 21,4022 (**) 794

ROI 0,0214 0,0202 17,4542 (**) 799

IRRA3 0,0197 0,0185 15,9306 (**) 794

IRR2 0,0019 0,0006 1,5007 ns 793

IRR1 0,0018 0,0005 1,4024 ns 794

IRRA2 0,0003 (0,0009) 0,2643 ns 793

IRR3 0,0002 (0.0011) 0,1702 ns 794

IRRA1 0,0000 {O~OO12) 0,0338 ns 794

ROE 0,0000 (0.0012) 0,0092 ns 799

Uma outra analise de sensibilidade efetuada foi o ajuste do RT pelo Ibovespa (RTB) que

continuou apresentando ILAJIDA (R2 = 0,0215) e ROI (R2 = 0,0177) como os indicadores

com maior R2, ambos com F-test altamente significativo. Mais uma vez, todos os outros

indicadores apresentaram F-test não significativos.
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TABELA 16 - Regressões Banco de Dados Anual (RTB)

RTB R7 R2 Ajustado F Test Signif F N

ILAJIDA 0,0215 0,0203 17,4829 (**) 797

ROI 0,0177 0,0165 14,3285 (**) 797

IRRA1 0,0016 0,0003 1,2554 ns 797

IRRA2 0,0010 (0,0003) 0,7792 ns 796

IRR1 0,0009 íO,OO(4) 0,7092 ns 797

IRR2 0,0007 (0,0005) 0,5812 ns 796

ROE 0,0006 (0,0007) 0,4655 ns 797

IRR3 0,0004 (0,0008) 0,3382 ns 797

IRRA3 0,0000 (0,00,2) 0,0290 ns 797

Com o objetivo de obter melhores resultados para as regressões, foi efetuada a retirada dos

outliers, seguindo a metodologia descrita no item 3.4.4. Este procedimento melhorou

bastante a qualidade dos resultados, gerando um número muito maior de regressões com F-

test significativo e/ou altamente significativo.

Nesta nova análise de RT, o ILAJIDA continuou sendo o indicador com melhor R2

(0,0380), em nível bem superior ao encontrado anteriormente (R2 = 0,0150) e com F-test

altamente significativo. O IRRA! passou a ser o segundo melhor indicador com R2 de

0,0359. Neste caso, todos os indicadores apresentaram regressões com F-test altamente

significativos e o menor R2 obtido foi de 0,0150, igual ao índice mais alto das regressões

com todos os pontos.

TABELA 17 - Regressões Banco de Dados Anual sem Outliers (RT)

RT R;l R2 Ajustado F Test Signif F N

ILAJIDA 0;0380 0,0366 27,2286 (**) 691

IRRA1 0,0359 0,0344 23,9613 (**) 645

IRRA3 0,0276 0,0260 17,9445 (**) 635

ROI 0,0248 0,0234 17,7487 (**) 701

IRR3 0,0220 0,0206 15,1461 (**) 674

ROE 0,0164 0,0149 11,2361 (**) 677

IRR2 0,0155 0,0140 10,2441 (**) 653

IRRA2 0,0150 0,0135 9,4796 (**) 623

IRR1 0,0150 0,0136 10,2697 (**) 676
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A partir do banco de dados sem os outliers foram efetuadas as análises de sensibilidade

para ajuste de RT ao Ibovespa (RTB) e para a defasagem intertemporal (RT-3, RT-6,

RT+3, RT+6).

A retirada dos outliers não gerou melhorias para as análises de RT-6 e RT+6. Nos dois

casos os R2 caíram e o número de regressões com F-test significativo ou altamente

significativo não aumentou. Já para as defasagens de apenas 3 meses as regressões

melhoraram, todas elas apresentaram F-test significativos podendo observar um aumento

dos R2. No caso de RT+3, o ILAJIDA apresentou R2 de 0,0431, melhor do que na regressão

com RT onde R2 foi de 0,0380.

TABELA 18 - Regressões Banco de Dados Anual sem Outliers

(RT-3, RT-6, RT+3, RT+6)

RT-3 R~ R2 Ajustado F Test Signif F N

ILAJIDA 0,0272 0,0258 19,6012 (**) 704

IRRA1 0,0260 0,0245 17,4283 (**) 656

IRR3 0,0249 0,0234 17,3922 (**) 684

IRR2 0,0187 0,0172 12,5250 (**) 660

IRR1 0,0185 0,0170 12,8582 (**) 686

ROI 0,0147 0,0133 10,6180 (**) 715

IRRA2 0,0136 0,0120 8,6386 (**) 630

ROE 0,0130 0,0116 9,0650 (**) 688

IRRA3 0,0107 0,0092 6,9016 (**) 639

RT-6 F7 R2 Ajustado F Test Signif F N

IRR3 0,0138 0,0124 9,4982 (**) 680

IRR2 0,0125 0,0110 8,2202 (**) 653

IRR1 0,0098 0,0083 6,6530 (*) 678

ROE 0,0078 0,0063 5,3054 (*) 677

IRRA1 0,0039 0,0235 2,5127 ns 644

IRRA2 0,0004 (0,0012) 0,2453 ns 618

ROI 0,0002 (0,0012) 0,1718 ns 707

IRRA3 0,0002 (0,0014) 0,1363 ns 627

ILAJIDA 0,0001 (0.0014) 0,0399 ns 693
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Continuação da TABELA 18

RT+3 R
L R2 Ajustado F Test Signif F N

ILAJIDA 0,0431 0,0417 30,6826 (**) 683

IRRA1 0,0353 0,0338 23,2241 (**) 636

IRRA3 0,0266 0,0250 16,9204 (**) 622

ROI 0,0225 0,0211 15,9026 (**) 692

IRR3 0,0142 0,0127 9,5660 (**) 666

IRR1 0,0126 0,0111 8,4487 (**) 666

IRRA2 0,0099 0,0083 6,0848 (*) 611

ROE 0,0098 0,0083 6,5585 (*) 665

IRR2 0,0077 0,0061 4,9455 (*) 643

RT+6 R
7 R2 Ajustado F Test Signif F N

ILAJIDA 0,0180 0,0166 12,7406 (**) 698

IRRA3 0,0145 0,0129 9,2496 (**) 633

IRRA1 0,0135 0,0120 8,8934 (**) 652

ROI 0,0117 0,0103 8,4471 (**) 715

IRRA2 0,0028 0,0012 1,7764 ns 629

IRR3 0,0019 0,0004 1,2918 ns 682

IRR2 0,0005 (0,0010) 0,3457 ns 657

ROE 0,0001 (0,0014) 0,0793 ns 684

IRR1 0,0000 (0.0015) 0,0005 ns 681

A análise de RTB apresentou valores bem superiores para R2
, sendo que o melhor R2 foi

obtido com IRRAl (R2 = 0,0578). Neste conjunto de regressões, oito dos nove índices

apresentaram F-test altamente significativo e somente a regressão de ROE (R2 = 0,0097)

apresentou F-test significativo. Ao ser retirado o efeito de fatores macroeconômicos que

possam alterar o movimento das ações, parece que existe uma interessante correlação com

os indicadores de valor de resultados residuais (RR eRRA).

TABELA 19 - Regressões Banco de Dados sem Outliers (RTB)

RTB R7 R2 Ajustado F Test Signif F N

IRRA1 0,0578 0,0563 39,9235 (**) 653

ROI 0,0308 0,0294 22,4278 (**) 708

IRRA2 0,0307 0,0291 19,8102 (**) 628

IRR2 0,0275 0,0260 18,5312 (**) 658

IRR1 0,0237 0,0223 16,5315 (**) 682

IRR3 0,0197 0,0183 13,6359 (**) 679

IRRA3 0,0148 0,0132 9,4770 (**) 634

ILAJIDA 0,0103 0,0089 7,2535 (**) 698

ROE 0,0097 0,0083 6,6683 (*) 682
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Essas regressões simples passaram por uma série de testes estatísticos para averiguar a

qualidade dos resíduos.

o teste de Durbin-Watson foi efetuado para todas as regressões com o objetivo de verificar

a existência de autocorrelação dos resíduos. Os valores ficaram próximos de 2,0, o que

sugere a não existência de correlação serial dos resíduos. No caso da regressão do

ILAJIDA, chegou-se a resultados estatisticamente inconclusivos, não podendo confirmar a

inexistência de autocorrelação.

Este teste também foi efetuado para as regressões sem os outliers, obtendo-se resultados

com presença de autocorrelação negativa nas variáveis IRR e IRRA. O ROI e o ROE

continuaram apresentando inexistência de autocorrelação serial e o ILAJIDA continuou

sendo inconclusivo.

Também foi efetuado o teste de normalidade de Kolmogorov-Smirnov para as regressões

com e sem outliers, não havendo evidência estatística para afirmar que os resíduos possuam

distribuição normal.

Finalmente, pudemos identificar a presença de heterocedasticidade nas regressões apesar de

termos adotado a metodologia proposta por BBW, especificamente desenvolvida para

reduzir tal efeito que seria ajustar as variáveis independentes para escala, transformando-as

em índices relativos ao capital investido.

2) Banco de Dados Qüinqüenal - Pooled Intertemporal Sample

Um outro estudo de sensibilidade foi efetuado a partir da análise de períodos qüinqüenais

obtidos através do cálculo das variáveis nos períodos de Janeiro de 1990 a Dezembro de

1994 e janeiro de 1995 a dezembro de 1999. As regressões foram efetuadas reunindo-se

todos os pontos para o universo de empresas estudadas, a partir dos dois períodos.
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Neste caso, a análise de RT não apresentou nenhuma regressão com F-test significativo ou

altamente significativo.

TABELA 20 - Regressões Banco de Dados Qüinqüenal (RT)

RT R2 R2 Ajustado F Test Signif F N

IRRA2 0,0024 (0,0043) 0,3663 ns 153

IRR2 0,0023 (0,0043) 0,3541 ns 153

ROE 0,0022 (0,0044) 0,3275 ns 154

ILAJIDA 0,0016 (0,0050) 0,2406 ns 153

IRR1 0,0014 (0,0053) 0,2054 ns 153

IRRA3 0,0009 (0,0057) 0,1338 ns 153

IRRA1 0,0004 (0,0063) 0,0558 ns 153

IRR3 0,0004 (0,0063) 0,0528 ns 153

ROI 0,0001 (0,0065) 0,0126 ns 154

As análises de sensibilidade para as defasagens intertemporais também foram efetuadas,

encontrando-se os mesmos resultados obtidos com RT, ou seja, todas as regressões

apresentaram F-test não significativos com exceção da regressão RT +6 que apresentou

ILAJIDA com R2 de 0,0402 e F-test significativo.

TABELA 21 - Regressões Banco de Dados Qüinqüenal (RT -3, RT -6, RT +3, RT +6)

RT-3 R2 R2 Ajustado F Test Signif F N

IRRA1 0,0211 0,0145 3,1920 ns 150

IRRA2 0,0164 0,0098 2,4702 ns 150

IRR3 0,0085 0,0018 1,2728 ns 150

ROE 0,0074 0,0007 1,1037 ns 151

IRRA3 0,0056 (0,0011) 0,8327 ns 150

IRR2 0,0036 (0,0031) 0,5353 ns 150

ILAJIDA 0,0019 (0.0048) '0,2827 ns 150

IRR1 0,0010 (0,0058) 0,1427 ns 150

ROI 0,0001 (0.0066) 0,0131 ns 151
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Continuação da TABELA 21

RT-6 R2 R2 Ajustado F Test Sígníf F N

IRR3 0,0257 0,0190 3,8298 ns 147

IRRA1 0,0233 0,0166 3,4576 ns 147

IRRA2 0,0168 0,0100 2,4780 ns 147

IRRA3 0,0098 0,0030 1,4328 ns 147

ROE 0,0080 0,0012 1,1696 ns 148

IRR2 0,0013 (O,C056) 0,1901 ns 147

ILAJIDA 0,0001 (0,0068) 0,0149 ns 147

IRR1 0,0000 (0.0069) 0,0017 ns 147

ROI 0,0000 (0,0069) 0,0002 ns 148

RT+3 R2 R2 Ajustado F Test Sígníf F N

ILAJIDA 0,0110 0,0044 1,6655 ns 152

ROI 0,0074 0,0009 1,1309 ns 153

IRRA1 0,0023 (0,0043) 0,3498 ns 152

IRRA3 0,0014 (0.0053) 0,2106 ns 152

IRRA2 0,0006 (0,0060) 0,0961 ns 152

ROE 0,0003 (0.0063) 0,0505 ns 153

IRR2 0,0001 (0,0066) 0,0158 ns 152

IRR1 0,0001 (0,0066) 0,0138 ns 152

IRR3 0,0000 (0,0067) 0,0004 ns 152

RT+6 R2 R2 Ajustado F Test Sígníf F N

ILAJIDA 0,0402 0,0338 6,2388 (*) 151

ROI 0,0225 0,0160 3,4330 ns 151

IRRA3 0,0136 0,0070 2,0587 ns 151

IRRA1 0,0071 0,0005 1,0709 ns 151

IRR2 0,0037 (0,00:30) 0,5497 ns 151

IRR3 0,0005 (0,0062) 0,0807 ns 151

IRR1 0,0005 (0.0067) 0,0071 ns 151

IRRA2 0,0002 (0,0065) 0,0291 ns 151

ROE 0,0000 (0.0067) 0,0022 ns 151

Após a retirada dos outliers do banco de dados, foram encontrados resultados mais

interessantes. Na análise de RT, cinco variáveis passaram a apresentar regressões com F-

test significativos ou altamente significativos: IRRA2, ROE, IRR2, IRRAl, IRRl. Sendo

que os R2 obtidos foram mais elevados, o mais alto sendo 0,0825 para IRRA2. Neste caso,

os indicadores relacionados a resultados residuais mostraram-se mais relevantes.
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É importante ressaltar que, o banco de dados qüinqüenal sem os outliers possui em média

125 observações enquanto que o banco de dados anual sem outliers possui em média 660

observações. Tendo em vista os baixos valores obtidos para R2, esta redução do universo

estudado pode ser um fator determinante da melhoria do índice, sem contudo indicar urna

grande evolução na análise.

TABELA 22 - Regressões Banco de Dados Qüinqüenal sem Outliers (RT)

RT R2 R2 Ajustado F Test Signif F N

IRRA2 0,0825 0,0744 10,2471 (**) 116

ROE 0,0551 0,0473 7,0587 (**) 123

IRR2 0,0551 0,0476 7,3434 (**) 128

IRRA1 0,0477 0,0399 6,1134 (*) 124

IRR1 0,0380 0,0305 5,0903 (*) 131

ROI 0,0270 0,0195 3,5831 ns 131

IRR3 0,0231 0,0155 3,0245 ns 130

IRRA3 0,0053 (0,0033) 0,6121 ns 118

ILAJIDA 0,0000 (0,0079) 0,0011 ns 129

Nas análises de sensibilidade para defasagem intertemporal (RT-3, RT-6, RT+3, RT+6)

também foram obtidos melhores resultados, com grande número de regressões

apresentando F-test significativo ou altamente significativo. Os valores de R2 também

subiram, atingindo R2 de 0,1168 para a regressão de RT -3 com ROE e F-test altamente

significativo. O ILAJIDA, que no caso do banco de dados anual, apresentou-se corno um

dos índices que melhor explicava o retorno das ações, neste caso, não gerou nenhuma

regressão com F-test significativo ou altamente significativo.
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TABELA 23 - Regressões Banco de Dados Qüinqüenal sem Outliers

(RT -3, RT -6, RT+3, RT+6)

RT-3 R2 R2 Ajustado F Test Signif F N

ROE 0,1168 0,1097 16,3979 (**) 126

IRR1 0,1051 0,0983 15,5038 (**) 134

IRRA2 0,0831 0,0752 10,5103 (**) 118

IRR3 0,0786 0,0715 11,1697 (**) 133

IRRA1 0,0535 0,0459 7,0674 (**) 127

IRR2 0,0534 0,0461 7,2836 (**) 131

ROI 0,0330 0,0256 4,4381 (*) 132

ILAJIDA 0,0025 (O,00b3) 0,3203 ns 131

IRRA3 0,0001 (0,0084) 0,0064 ns 120

RT-6 R2 R2 Ajustado F Test Signif F N

IRR2 0,1177 0,1107 16,8034 (**) 128

IRR1 0,1065 0,0996 15,4911 (**) 132

ROE 0,0925 0,0852 12,5430 (**) 125

IRRA2 0,0919 0,0840 11,6308 (**) 117

ROI 0,0810 0,0738 11,3617 (**) 131

IRR3 0,0592 0,0519 8,1095 (**) 131

IRRA1 0,0385 0,0308 4,9663 (*) 126

ILAJIDA 0,0011 (0,0067) 0,1432 ns 130

IRRA3 0,0007 (0,0078) 0,0816 ns 120

RT+3 R2 R2 Ajustado F Test Signif F N

IRR3 0,0669 0,0595 9,0285 (**) 128

ROE 0,0614 0,0537 7,9158 (**) 123

IRR1 0,0545 0,0472 7,3845 (**) 130

IRR2 0,0487 0,0410 6,3423 (*) 126

IRRA2 0,0475 0,0391 5,6815 (*) 116

IRRA1 0,0331 0,0252 4,1765 (*) 124

IRRA3 0,0210 0,0125 2,4713 ns 117

ROI 0,0130 0,0053 1,6905 ns 130

ILAJIDA 0,0090 0,0012 1,1471 ns 128

RT+6 R2 R2 Ajustado F Test Signif F N

ROE 0,0686 0,0610 9,0595 (*') 125

IRRA2 .0,0463 0,0382 5,7307 (*) 120

IRRA1 0,0412 0,0336 5,3761 (*) 127

ROI 0,0412 0,0339 5,6282 (*) 133

IRR1 0,0381 0,0308 5,1911 (*) 133

IRR3 0,0281 0,0207 3,7873 ns 133

IRR2 0,0209 0,0133 2,7463 ns 131

ILAJIDA 0,0072 (0,0004) 0,9497 ns 133

IRRA3 0,0015 (0,0068) 0,1817 ns 123
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3) Banco de Dados Anual - Cross-sectional Sample para RT

Seguindo a metodologia proposta, nesta etapa do estudo, foram efetuadas regressões do

tipo cross-sectional sample, dividindo-se o banco de dados anual em subgrupos anuais,

analisados de forma independente para o RT.

?
Na tabela 24 temos um resumo dos resultados dessas regressões, que ordenadas por R-

estão colocadas em ordem decrescente, juntamente com os F-test.

Pudemos averiguar que nas regressões, encontram-se períodos onde não existe nenhum

caso de regressão com F-test significativo ou altamente significativo. Nos anos de 1991,

1993 e 1994 e no período de 1990 a 1994 nenhuma das variáveis independentes

apresentadas pôde explicar, de forma estatisticamente significativa, o retomo total das

ações.

Já nos anos de 1996 e 1997 e no período de 1995 a 1999 várias regressões apresentaram F-

test significativo ou altamente significativo, indicando uma melhoria da capacidade de

explicação das variáveis independentes durante esses períodos.

Outra constatação interessante é a presença do ROI como indicador importante em quase

todos os anos onde as regressões obtiveram F-test significativo ou altamente significativo,

talvez indicando uma superioridade deste indicador em relação aos outros indicadores. Já o

ROE só aparece com F-test significativo no período de 1995 a 1999 e mesmo assim, com

valor relativamente baixo, sugerindo talvez, uma certa inferioridade deste indicador na

explicação do RT.

O ILAJIDA e os índices de retomo residual (IRR e IRRA) também aparecem como fatores

importantes de explicação em alguns anos, mas com menor freqüência que o ROI.
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NO Observações 797

Variável
R'
FTest

Signil F

Variável
R'
FTest

Signil F

RT 1990

ROI
0.1049

8.6765
r')

IRRA2
0.0761

6.0933
r)

76

c. roea

76

IRRA2
0,0015

0.1104
ns

rt
1993

79 83

IRRAa RGE

ns ns

ROE tRR3
0.01 Hi 0.0:,12
0.093..11 :.1Gf)4

ns ns

1994 1995

ROI

0.0990

8.7877
(")

IRR2

0.0805

7.0065
(")

82

0,018B

81

ns

81

0,9:197
ns

81

0.6366
ns

391

ILAJIDA
0.0040

:.ÓS4~1
ns

IRRA3
O.CO:~2

O.057~
ris

406

IRRA3

0.0839
36,9964
(")

ROI

0.0602

25.8818
(")

81

1999 1990-1994 1995-1999 1990-1999

IRR1
0.04-58

:17946

IRR2
O,045C
3.7~?52

ns

ILAJIDA

0.0380

3.:176

iRflA2

0.02-·18

2.8 :·11
ns

iRflA1
0.03-16

2.8213
ns

IRR3

O.O~12Ó

2.6521
ns

ROE

O.aOHO

IAR3
O,OO;?O

iJ.79i7

tRRI

0.000['
O,333~:

tRRA2

0,0008

0,3046

Iflf12

0.0002

0,07:6
ns

ROI

0.0001

ROE

o.ocoo
O,n129
ns

IRRA1

o.nODO
O,n07:3

r;s

1991

AOE
0,0,169

ROl

1992

ns

ROI

0.1368

11.8843
(")

1996

IRR3
0.1417

13.0432
(")

IRR2
0,1190

10.6883
(")

1997

ROI

0,0929

8,0880
(")

IRR2

0.0892

7.7393
(")

1998

IRRA1

0.0660

5.5841
(')

IRRA2
0.0540

4.5131
(')

IRRA3
0.1799

17.3281
(")

ROI
0,1022

8,9906
('")

tLAJIDA
0,0150

12,1078
(")

ROI
0.0063

5.0596
(')

Variável

R'
FTesl

Signif F

ILAJIDA

0,0757

6.0600
(')

IRRA3

G,O'lC9

ILAJIDA
0.1145

9.6994
(")

IRRA3

0.0167
1,2"14:1

H.AJIDA tRR2
O,OOBO 0.0088

O.6?48 O.7;'~24
ns ns

IRRA2
0,0551

4,6615
(')

IRRA2

0,1139

10.1532
(")

IRRA2

0.0866
7.4894
(")

IR RI

0.0520

4.3343
(')

IRR3
0.0454

19.2305
(")

IRR1
;1,00-:5

1,2150
ns

Variável
R'

FTest
Signif F

IRRA1

0.0751

6.0089
(')

iRR3

0,0113

0,8445

ROE
[),0097

0.7'120

IRRI IRRA?
0.004 -: 0.0053

0.3157 0.4740
11:; ns

IRR1
0.0497

4.1820
(')

IRRl
0,1112

9.8875
(")

IRRA1

0.0818
7.0341
(")

IRR2
0,0477

ILAJIDA

0.0394
16.5522
(")

IRR3

0,0010

O,75f13

variável

R'

F Test
Signif F

IRR1

0.0657

5.2061
(')

!AR2

0.0082
0.6153
:~s

IRFf3

0,0079

IRflA2 fl01

0,0029 0.0052
O,2;;~[~ 0.4242

IHA3

0.0390
3.250.:";

ns

IRRA1

0,1032

9.0878
(")

IRR1
0,0794

6,8094
(')

ILJ\JIDA

O,040E·
3,3607
ns

IRRA2

0.0126

5.1284
(')

ROE
0,0010
0,7563

ns

Variável
R'
F Tesl

Signil F

IflR2

0.04:16

8.-1432
ns

ILAJlDA

0.3285

IRf11

0,0033

0,2460
r:.s

IRf13 IHfl1

0,0022 0.0047

0, 1/0~ 0.3823
ns ns

lAHA1

0.0329
2.i'213

ns

IRRA3

0.0953

8.3246
(")

IRR3

0,0505

4.2024
(')

tRR3

Ü.0284

2,391e·
ns

ROE

0.0118

4.8216
(')

tRH2
0.00'.)6

ns

Variável
R'

IRRA2

0.000e

0.0418FTest
Signil F

IRRA3

0.0144

'I.OIAO

IRR1

O.G030
0.2221

IAR:2

0,0022

0.1622
ns ns

IHR2 IRRA1
0,0012 0.002.:';

o.osso O,28f..B
os ns

ILAJ!OA

ns

ROI
0.0632

5.3281
(')

IRRA3

0.0265

2.1617
ns

IRRA3
O.OOOe.

o.ost ?
ns

iRm

0.0052

os ns

0.2626

Variável
R'

FTest
Signif F

iRR3

C.0060

IRRA?

0.0024·

0.1 ?52
ns

IRRA1
0,0016

O.I·IHl

lRRA1 ILA,UOA

0.001 o (l.D02"
0.0140 0,20 I'?

ns ns

IRRA3

1,098:-;
ns

ILAJIDA

0.0590
4,9489
(')

ROE
0.0264

2.1460

ROE

0.9410
ns

IAR1

1)"·12"1
ns

IRAA3

0.0003

ns

Variável
R'

F Test
Signif F

ROF.

{1.GOtl

O.OB·19
ns

IRRA'!
0,0(;14

ns

AO! jRRA3

0,0006 o,ooo:~
0,0446 Q,02f.-6
ns ns

4.2.2. Regressões Lineares Múltiplas

ROE
0,0026

ROE
O,()OO<~

il.AJIDA

O,02:?O
l,7BOf.,

ROi
0.0-: 113

iRRA1

0,0004
0.1620
ns

IRRA1

0.0001
0.0404
ns

A segunda parte da análise de regressões foi efetuada com um modelo estatístico de

regressões múltiplas seqüenciais, forward selection, para analisar a capacidade das

diferentes variáveis independentes agregarem informação à explicação do RT,

As regressões múltiplas foram divididas em 3 grupos de variáveis independentes, de acordo

com a análise de sensibilidade do WACC:

./ Grupo 1: ROE, ROI, ILAJIDA, IRR1 E IRRA1;

./ Grupo 2: ROE, ROI, ILAJIDA, IRR2 E IRRA2;

./ Grupo 3: ROE, ROI, ILAJIDA, IRR3 E IRRA3,
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1) Banco de Dados Anual - Forward Selection

A partir do banco de dados anual, já utilizado para as regressões simples, efetuou-se uma

primeira rodada de regressões utilizando todos os indicadores de valor como variáveis

independentes (ROE, ROI, ILAJIDA, IRR e IRRA). Observou-se que, além do ILAJIDA

que demonstrou ser a melhor variável no caso das regressões simples para todos os eventos

(P.I.S.), nenhuma outra variável conseguiu agregar conteúdo informacional significativo à

explicação de RT. Ou seja, uma equação simples com apenas o ILAJIDA como variável

independente seria o máximo que se conseguiria para explicar o RT. Mesmo o ROI, que

apareceu com F-test significativo nas regressões simples, ao ser colocado na equação como

uma segunda variável explicativa do RT não conseguiu agregar conteúdo informacional

estatisticamente relevante.

TABELA 25 - Regressões Múltiplas Banco de Dados Anual (RT)

RT Variável R< F Test Signif F N

Grupo 1 ILAJIDA 0,0150 12,1080 (**) 797

Grupo 2 ILAJIDA 0,0151 12,1610 (**) 796

Grupo 3 ILAJIDA 0,0150 12,1080 (**) 797

A partir desse banco de dados foram efetuadas as regressões com as análises de

sensibilidade do RT para o descasamento intertemporal e ajuste do Ibovespa, sendo

encontrada de uma forma geral apenas uma variável independente estatisticamente

relevante para as regressões.

Nas análises de descasamento intertemporal os resultados foram diversos: para RT-3 e RT-

6 o ROI foi definido como o melhor indicador e para RT +3 e RT +6 o ILAJIDA foi

indicado como sendo o melhor indicador. No caso de RTB o ILAJIDA apareceu como
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sendo a variável mais relevante. Cabe ressaltar que, nas análises feitas com o Grupo 3 o

IRRA3 aparece como uma segunda variável relevante para as equações de RT-3, RT-6,

RT +6 e RTB. No caso do Grupo 1 o IRRl aparece como segunda variável para a equação

de RT+3.

TABELA 26 - Regressões Múltiplas Banco de Dados Anual

(RT-3, RT-6, RT+3, RT+6, RTB)

RT-3 Variável R" F Test Signif F N

Grupo 1 ROI 0,0176 14,1170 (**) 797

Grupo 2 ROI 0,0176 14,0850 (**) 790

Grupo 3 ROI 0,0176 14,1170 (**) 791

IRRA3 0,0229 9,2370 (**) 791

RT-6 Variável R" F Test Signif F N

Grupo 1 ROI 0,0296 23,9320 (**) 786

Grupo 2 ROI 0,0296 23,9320 (**) 786

Grupo 3 ROI 0,0296 23,9320 (**) 786

IRRA3 0,0410 16,7300 r*) 786

RT+3 Variável R" F Test Signif F N

Grup.o 1 ILAJIDA 0,0218 17,6970 (**) 795

IRR1 0,0289 11,7630 (**) 795

Grupo 2 ILAJIDA 0,0218 17,6740 (**) 794

Grupo 3 ILAJIDA 0,0218 17,6970 (**) 795
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Continuação da TABELA 26

RT+6 Variável R< F Test Signif F N

Grupo 1 ILAJIDA 0,0263 21,4020 (**) 794

Grupo 2 ILAJIDA 0,0264 21,4140 (**) 793

Grupo 3 ILAJIDA 0,0263 21,4020 (U) 794

IRRA3 0,0313 12,7900 (U) 794

RTB Variável R' F Test Signif F N

Grupo 1 ILAJIDA 0,0215 17,4830 (U) 797

Grupo 2 ILAJIDA 0,0215 17,4690 (U) 796

Grupo 3 ILAJIDA 0,0215 17,4830 (**) 797

IRRA3 0,0271 11,0470 (**) 797

Seguindo a mesma metodologia das regressões simples, partindo do banco de dados sem

outliers foram efetuadas regressões múltiplas seqüenciais, obtendo-se resultados mais

interessantes. Neste caso o ROI e o ILAJIDA apresentaram-se como variáveis significativas

e complementares para a explicação do RT.

Observa-se que o R2 obtido nas três alternativas de WACC é bem melhor do que os R2

obtidos nas regressões simples. A melhor alternativa está nas regressões do Grupo 1, sendo

obtido um R2 de 0,0784 com F-test altamente significativo. Neste caso, as variáveis que

geraram explicação para o RT foram o ROI, o ILAJIDA e o IRRA. Nas outras duas

alternativas de WACC, o ROI e o ILAJIDA continuaram sendo as variáveis importantes e

estatisticamente significativas.
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TABELA 27 - Regressões Múltiplas Banco de Dados Anual sem Outliers (RT)

RT Variável R' F Test Signif F N

Grupo 1 ROI 0,0576 34,6850 (**) 569

ILAJIDA 0,0698 21,2370 (**) 569

IRRA1 0,0784 16,0120 (**) 569

Grupo 2 ROI 0,0611 36,1910 (**) 558

ILAJIDA 0,0746 22,3610 (**) 558

Grupo 3 ROI 0,0487 28,6010 (**) 561

ILAJIDA 0,0575 17,0290 (**) 561

A partir deste banco de dados sem outliers, também foram efetuadas as análises de

sensibilidade para o RT, não sendo encontradas equações com R2 tão altos quanto os

observados para RT.

Na análise de ajuste pelo Ibovespa (RTB), o ROI passou a ser a variável mais importante e

só no Grupo 1 o IRRA 1 conseguiu agregar algum conteúdo informacional à equação,

melhorando o R2 que chega a 0,0560. Nos outros casos, o ROI demonstrou ser a única

variável relevante. É importante notar que no caso do banco de dados completo a melhor

variável foi o ILAJIDA e neste caso ela passou a ser o ROI. Esta mudança aconteceu

porque com a retirada dos outliers o banco de dados sofreu uma alteração significativa,

caindo de 797 eventos para 574 eventos. Por outro lado, o R2 melhorou bastante, subindo

de 0,0215 para 0,0560 no caso do Grupo 1.

Nas análises de descasamento intertemporal observou-se uma tendência a resultados

sirrúlares aos das regressões com todos os pontos. O ROI e o ILAJIDA apareceram como

variáveis importantes na maioria dos casos, mas nem sempre se colocando como

complementares para agregar informação. É importante observar que nas regressões com

RT -6 o ROE passou a aparecer como a variável mais importante. Assim como no caso do

RTB, deve-se notar que a retirada dos outliers pode haver prejudicado a capacidade de

análise do modelo devido à redução significativa do número de pontos analisado.
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TABELA 28 - Regressões Múltiplas Banco de Dados Anual sem Outliers

(RT -3, RT-6, RT+3, RT+6, RTB)

RT-3 Variável R' F Test Signif F N

Grupo 1 IRRA1 0,0387 23,1740 (") 577

ROI 0,0555 16,8670 (**) 577

Grupo 2 ROI 0,0428 25,0930 (**) 563

ILAJIDA 0,0507 14,9610 (**) 563

ROE 0,0594 11,7660 (**) 563

Grupo 3 ROI 0,0426 25,0370 (**) 565

ROE 0,0518 15,3390 (**) 565

ILAJIDA 0,0606 12,0680 (**) 565

IRR3 0,0701 10,5560 (**) 565

RT-6 Variável R' F Test Signif F N

Grupo 1 ROE 0,0114 6,5470 (*) 568

Grupo 2 ROE 0,0128 7,1800 (") 554

Grupo 3 ROE 0,0173 9,7440 (**) 557

RT+3 Variável R< F Test Signif F N

Grupo 1 ILAJIDA 0,0391 22,9290 (**) 566

ROI 0,0524 15,5550 (**) 566

Grupo 2 ILAJIDA 0,0405 23,2290 (**) 553

ROI 0,0552 16,0640 (**) 553

Grupo 3 ROI 0,0313 17,9440 (**) 557

ILAJIDA 0,0382 10,9980 (**) 557

RT+6 Variável R< F Test Signif F N

Grupo 1 ILAJIDA 0,0254 15,0160 (**) 577

Grupo 2 ILAJIDA 0,0247 14,2530 (**) 564

Grupo 3 ILAJIDÁ 0,0131 7,4790 (**) 566

RTB Variável R F Test Signif F N

Grupo 1 ROI 0,0415 24,7470 (**) 574

IRRA1 0,0560 16,9390 (**) 574

Grupo 2 ROI 0,0436 25,4650 (**) 561

Grupo 3 ROI 0,0339 19,6280 (**) 561
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2) Banco de Dados Qüinqüenal- Forward Selection

Na análise das regressões com o banco de dados qüinqüenal, praticamente não obtivemos

resultados significativos para nenhuma variável como explicação para o RT. O único

resultado significativo foi obtido com ILAJIDA na regressão com RT+6.

TABELA 29 - Regressões Múltiplas Banco de Dados Qüinqüenal (RT +6)

RT+6 Variável R< F Test Signif F N

Grupo 1 ILAJIDA 0,0402 6,2390 (*) 151

. Grupo 2 ILAJIDA 0,0402 6,2390 (*) 151

Grupo 3 ILAJIDA 0,0402 6,2390 (*) 151

Ao efetuarmos a retirada dos outliers deste banco de dados os resultados obtidos foram

interessantes muito embora o número de pontos tenha se reduzido consideravelmente,

prejudicando a qualidade da análise. O R2 mostrou-se superior em algumas situações que

devem ser ressaltadas.

Na análise de RT o ROI mostrou-se como a melhor variável, sendo que no Grupo 3, ao

agregar-se o IRR3 como segunda variável consegue-se um R2 de 0,1293 para a equação.

Nas análises de descasamento intertemporal o ROI continua sendo importante nos casos de

RT -6 e RT +6, como única variável estatisticamente relevante. O IRRA e IRR aparecem

como variáveis importantes para RT+3. Para RT-3, cada grupo apresenta apenas uma

variável significativa, sendo IRRl a variável do Grupo 1, ROE do Grupo 2 e ROI do Grupo

3.
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TABELA 30 - Regressões Múltiplas Banco de Dados Qüinqüenal sem Outliers

(RT, RT-3, RT-6, RT+3, RT+6)

RT Variável R< F Test Signif F N

Grupo 1 ROI 0,0663 7,6630 (**) 11°
Grupo 2 ROI 0,0843 9,5680 (**) 106

Grupo 3 ROI 0,0901 10,4940 (**) 107

IRRA3 0,1293 7,7950 (**) 107

RT-3 Variável R< F Test Signif F N

Grupo 1 IRR1 0,0836 9,9460 (**) 111

Grupo 2 ROE 0,0918 10,6120 (**) 111

Grupo 3 ROI 0,0973 11,5340 (**) 109

RT-6 Variável R< F Test Signif F N

Grupo 1 ROI 0,1549 19,9770 (**) 111

Grupo 2 ROI 0,1849 23,5980 (**) 106

Grupo 3 ROI 0,1955 26,2470 (*') 110

RT+3 Variável R' F Test Signif F N

Grupo 1 IRRA1 0,0696 7,9260 (*') 108

Grupo 2 IRRA2 0,0873 9,8500 (**) 105

Grupo 3 IRR3 0,0605 6,7010 (') 106

RT+6 Variável R< F Test Signif F N

Grupo 1 ROI 0,0630 7,3990 (**) 112

Grupo 2 ROI 0,0574 6,5750 (') 110

Grupo 3 ROI 0,0633 7,3590 (**) 111
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o teste de Durbin-Watson foi efetuado para todas as regressões, obtendo-se valores

próximos de 2, o que sugere a não existência de correlação serial dos resíduos. No caso das

regressões com RT, chegou-se a resultados estatisticamente inconclusivos, não sendo

possível afirmar a existência de autocorrelação.

o teste de normalidade de Kolmogorov-Smirnov foi aplicado em todas as regressões, não

havendo evidência estatística para afirmar que os resíduos possuam distribuição normal.

o método de Eigenvalue, sugerido por MYERS (1986), foi utilizado para verificar a

presença de rnulticolinearidade, nos poucos casos onde determinou-se mais de uma variável

independente relevante dentro da equação. Não foi identificada nenhuma evidência de

ocorrência de multicolinearidade entre as variáveis.

A análise de heterocedasticidade foi efetuada através de scatterplot e Goldfeld-Quandt,

observando-se a existência deste efeito, mesmo após os ajustes de escala efetuados nas

variáveis independentes segundo metodologia de BBW.

4.2.3. Quadro Resumo com Resultados das Regressões

As Tabelas 31, 32 e 33 formam um resumo dos R2 significativos e altamente significativos

obtidos nas regressões efetuadas neste estudo.
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TABELA 31- RESUMO DAS REGRESSÕES BANCO DE DADOS ANUAL - PIS

Obs.: Somente os resultados significativos (*) e altamente significativos (**)

Regressões - Pooled Intertemporal Sample RT RT-6 RT-3 RT+3 RT+6 RTB
lo BANCO DE DADOS ANUAL
A) Regressões Simples - Todos ILAJIDA ROI ROI ILAJIDA ILAJIDA ILAJIDA

0,0150" 0,0292'0 0,0176" 0,0218" 0,02630' 0,021S--

ROI ILAJIDA ILAJIDA IRRA3 ROI ROI

0,0063' 0,0058' 0,0052- 0.01OS" 0,0214" 0,017?""

IRRA2 ROI IRRA3

0,0057' 0,0088" 0,0197"

IRRA1 IRR1
0,0038- 0,008600

IRR2
0,0057'

B) Regressões Simples - sem Outliers ILAJIDA IRR3 ILAJIDA ILAJIDA ILAJIDA IRRA1

0,0380" 0,0138" 0,0272" 0,0431" 0,01800' 0,0578"

IRRA1 IRR2 IRRA1 IRRA1 IRRA3 ROI

O,03S9" 0,0125" 0,0260" 0,035300 0,0145" 0,0308"

IRRA3 IRR1 IRR3 IRRA3 IRRA1 IRRA2

0,0276" 0,0098' 0,0249" 0,0266'0 0,013S" 0,Q30?""

ROI ROE IRR2 ROI ROI IRR2

0,0248" 0,0078' 0,018?"" 0.022500 0,011?"" 0,027So
-

IRR3 IRR1 IRR3 IRR1

0,0220" 0,0185'0 0,0142" 0,023?""

ROE ROI IRR1 IRR3

0,0164" 0,014?"" 0.0126" 0,019?""

IRR2 IRRA2 IRRA2 IRRA3

0,0155" 0,0136" 0,0099' 0,0148-0

IRRA2 ROE ROE ILAJIDA

0,0150" 0,0130'0 0.0098- 0,01030-

IRR1 IRRA3 IRR2 ROE

0,0150'0 0,01O?"" 0,0077' 0,0097'

C) Regressões Múltiplas - Todos ILAJIDA ROI ROI ILAJIDA ILAJIDA ILAJIDA

Grupo 1 (ROE, ROI, ILAJIDA, IRR1, IRRA1) 0,0150" 0,0296" 0,0176" 0,0218" 0,0263" 0,021500

IRR1
0,0289"

ILAJIDA ROI ROI ILAJIDA ILAJIDA ILAJIDA

Grupo 2 (ROE, ROI, ILAJIDA, IRR2, IRRA2) 0,01S0" 0,0296" 0,0176" 0,021800 0,0264'- 0,0215"

ILAJIDA ROI ROI ILAJIDA ILAJIDA ILAJIDA

Grupo 3 (ROE, ROI, ILAJIDA, IRR3, IRRA3) 0,01S0" 0,02960- 0,0176" 0,0218" 0,0263" 0,0215"

IRRA3 IRRA3 IRRA3

0,0410" 0,0313" 0,0271"

D) Regressões Múltiplas - sem Outliers ROI ROE IRRA1 ILAJIDA ILAJIDA ROI

Grupo 1 (ROE, ROI, ILAJIDA, IRR1, IRRA1) 0,057600 0,0114' 0,038?"" 0.03910' 0,0254" 0,041S"

ILAJIDA ROI ROI IRRA1

0,069800 0,0555" 0,05240- 0,OS60"

IRRA1
0,0784"

ROI ROE ROI ILAJIDA ILAJIDA ROI

Grupo 2 (ROE, ROI, ILAJIDA, IRR2, IRRA2) 0,0611" 0,0114' 0,0428" 0,045" 0,0247" 0,0436'0

ILAJIDA ILAJIDA ROI

0,0746" O,OSO?"" 0,OS52"

ROE
0,0594"

ROI ROE ROI ROI ILAJIDA ROI

Grupo 3 (ROE, ROI, ILAJIDA, IRR3, IRRA3) 0,0487'0 0,0173" 0,0426" 0.0313" 0,0131" 0,0339"

ILAJIDA ROE ILAJIDA

0,0575" 0,05180' 0,03820'
ILAJIDA
0,0606"

IRR3
0,0701"
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TABELA 32 - RESUMO DAS REGRESSÕES

BANCO DE DADOS QÜINQÜENAL - PIS

Obs.: Somente os resultados significativos (*) e altamente significativos (**)

Regressões - Pooled Intertemporal Sample RT RT-6 RT-3 RT+3 RT+6 RTB
2. BANCO DE DADOS OUINOUENAL
A) Regressões Simples - Todos

(ns) (ns) (ns) (ns) (ns)

S) Regressões Simples - sem Outliers IRRA2 IRR2 ROE IRR3 ROE

0.0825" 0.1177" 0.1168" 0.0669" 0,0686"

ROE IRR1 IRR1 ROE IRRA2

0,0551" 0,1065" 0,1051" 0,0614" 0,0463'

IRR2 ROE IRRA2 IRR1 IRRA1

0,0551" 0,0925" 0,0831" 0,0545" 0.0412'

IRRA1 IRRA2 IRR3 IRR2 ROI

0,0477' 0,0919" 0,0786" 0,0487' 0,0412'

IRR1 ROI IRRA1 IRRA2 IRR1

0.0380' 0,0810" 0,0535" 0,0475' 0,0381'

IRR3 IRR2 IRRA1

0,0592" 0,0534" 0,0331'
IRRA1 ROI

0,0385' 0,0330'

C) Regressões Múltiplas - Todos ILAJIDA

Grupo 1 (ROE, ROI, ILAJIDA, IRR1, IRRA1) (ns) (ns) (ns) (ns) 0,0402'
ILAJIDA

Grupo 2 (ROE, ROI, ILAJIDA, IRR2, IRRA2) (ns) (ns) (ns) (ns) 0,0402'
ILAJIDA

Grupo 3 (ROE, ROI, ILAJIDA, IRR3, IRRA3) (ns) (ns) (ns) (ns) 0,0402'

D) Regressões Múltiplas - sem Outliers ROI ROI IRR1 IRRA1 ROI

Grupo 1 (ROE, ROI, ILAJIDA, IRR1, IRRA1) 0.0663" 0,1549" 0,0836" 0,0696" 0,0630"

ROI ROI ROE IRRA2 ROI

Grupo 2 (ROE, ROI, ILAJIDA, IRR2, IRRA2) 0,0843" 0,1849" 0,0918" 0,0873" 0,0574'

ROI ROI ROI IRR3 ROI

Grupo 3 (ROE, ROI, ILAJIDA, IRR3, IRRA3) 0,0901" 0.1955" 0,0973" 0,0605' 0,0633"

IRRA3
0,1293"
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TABELA 33 - RESUMO DAS REGRESSÕES BANCO DE DADOS ANUAL - CSS

Obs.: Somente os resultados significativos (*) e altamente significativos (**)

Regressões - Cross-sectional Sample RT RT-6 RT-3 RT+3 RT+6 RTB
BANCO DE DADOS ANUAL
IKegressoes Simples - Todos

Ano HI8U
ROI

0,1049"
HA<

0.0761'
ILAJIUA
0,0757'

HA'
0.0751'

IH'
0,0657'

Ano l~~
(ns)
HUI

0,1368"
ILAJIUA
0.1145"

(ns)

(ns)
ROI

0,0990"
IRR2

0,0805"
IRRA2

0,0551'
IRRl

0,0497'

no '''''0 IRR3
0,1417"

IRR2
0,1190"
IRRA2

0,1139"
IRR'

0.1112"
IRRA'

0,1032"

ROI
0,0632'
IlAJlDA
0,0590'

nOl88f ROI
0,0929"

IRR2
0,0892"
IRRA2

0,0866"
IHHA'

0,0818"

0,0794'
IRR3

0,0505'

no '''''0 IRRAl
0,0660'
IHHA<

0,0540'

0,0520'
IHHAJ

0,1799"
--mJ1

0,1022"
Anos ,,,,,u a ,,,,,q

(ns)
nos '''''0 a tsss IRRA3

0,0839"
ROI

0,0602"
HHJ

0.0454"
'IlAJIDA
0,0394"
IRRA2

0.0126'
ROE

U,Ulltl"
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5. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

5.1. Conclusões

Este trabalho teve, como objetivo, o estudo de diversos índices de geração de valor" e a

avaliação de sua capacidade de explicar a criação de valor para os acionistas, mensurada

através da rentabilidade das ações. Para tanto, foram propostas cinco variáveis como

indicadores operacionais de geração de valor (ROE, ROI, LAJIDA, RR e RRA) e uma

variável como indicador do valor gerado pela empresa para o acionista (RT).

Foram efetuados diversos procedimentos de análise estatística, dentre eles, estudos de

correlação entre as seis variáveis e regressões simples e múltiplas, onde RT era a variável

dependente, e os outros cinco indicadores eram as variáveis independentes.

Os indicadores de valor apresentaram baixas correlações com o RT, medida pelo índice de

Pearson. Mesmo o LAJIDA, que apresentou o melhor coeficiente, não passou de 0,1950

após a retirada de outliers. O ROI, LAJIDA e ROE apresentaram elevadas correlações entre

si, provavelmente devido à semelhança na metodologia de cálculo. Todos são índices que

medem percentuais de resultado sobre os capitais investidos, variando a forma com que os

resultados e os capitais são apurados.

Já os índices de resultado residual (RR e RRA) apresentaram altas correlações entre si, e

médias negativas no período para todas as alternativas de WACC estudadas. Da mesma

forma que ocorreu com os outros três indicadores, o RR e o RRA possuem metodologias de

cálculo similares, os dois são índices de rentabilidade sobre o capital investido para

resultados operacionais líquidos de impostos, após a cobrança pelo custo do capital

alocado, gerando assim, a correlação elevada. Já a média negativa deve ser fruto das

elevadas taxas reais de desconto, existentes no Brasil ao longo do período estudado.

• Utilizados corno parâmetros pela literatura de Finanças.
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As análises estatísticas para explorar o poder de explicação dos indicadores de valor foram

efetuadas em duas etapas, primeiramente foram feitas regressões simples que tentaram

avaliar a capacidade individual de cada índice. Depois, foram efetuadas regressões

múltiplas, visando avaliar a capacidade relativa e incrementaI de cada índice agregar

informação no processo de explicação do RT.

Os resultados encontrados demonstraram um baixo poder de explicação para todas as

variáveis, com algumas variações expressivas entre elas. As regressões simples indicaram o

LAJIDA como o melhor indicador para explicar o movimento do RT, mas mesmo este

índice obteve um R2 extremamente baixo, de 0,038, já com a retirada dos outliers. Na

regressão com RT ajustado pela variação da Bovespa e sem outliers o RRA mostrou-se

como o melhor indicador, com R2 de 0,0578. No caso de RT +3 (defasado em 3 meses), O

LAJIDAapresentou melhor resultado de R2 (0,0431) do que na regressão de RT (R2 de

0,0380), o que poderia indicar uma tendência do mercado em absorver informações com

uma certa defasagem, provavelmente, por conta do período utilizado pelas empresas para

publicar seus balanços e disponibilizar as informações ao público.

As regressões simples com o banco de dados qüinqüenal (períodos agregados de 5 anos),

apresentaram resultados distintos. Nelas o LAJIDA mostrou-se não significativo e os

melhores indicadores de valor foram o ROE, o RR e o RRA. Talvez, para períodos mais

longos, as medidas de performance ligadas aos retornos residuais sejam mais eficazes.

Ao efetuarmos as regressões cross-sectional sample, em anos distintos, não conseguimos

identificar nenhuma variável com nível de significância estatística para os anos de 91,93 e

94, provavelmente devido a ruídos de mercado. Nesta análise, também pudemos identificar

o ROI como a variável mais importante, aparecendo com mais freqüência e maior

significância estatística. O LAJIDA e os índices de retomo residual (RR e RRA) aparecem,

como fatores importantes de explicação, mas com menor freqüência e o ROE é a variável

que apresentou o pior resultado como fonte de explicação do RT.
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As regressões múltiplas para o banco de dados anual indicaram que, ao agruparmos o ROI,

o LAJIDA e o RRA sem outliers, conseguiríamos uma melhor explicação para o RT, com

R2 de 0,0784, demonstrando uma complementaridade no poder de explicação destas três

variáveis. Como o LAJlDA já havia sido definido como o melhor indicador a partir da

análise das correlações e da análise das regressões simples, e o ROI apareceu como sendo a

melhor variável nas análises cross-sectional sample, seria de se esperar que houvesse

alguma complementaridade em suas funções como indicadores de valor. Ao ajustarmos o

RT pelo Ibovespa, o ROI e IRRA continuaram sendo indicadores válidos, mas com

resultados inferiores, R2 de 0,0560.

Nas regressões múltiplas para períodos qüinqüenais o ROI continuou sendo a melhor

variável. No caso de agregar-se o RRA, há uma ocorrência de um R2 mais elevado, 0,1293.

Apesar dos resultados obtidos nesta análise apresentarem valores baixos de R2, é importante

destacar que nos estudos de BBW e CD, utilizados como base para este trabalho, os

resultados apresentaram valores similares de R2. Se levarmos, em consideração, todo o

nível de ruído embutido nas informações, devido aos altos índices inflacionários existentes

durante boa parte do período analisado, e devido à precariedade relativa dos bancos de

dados utilizados, que não dispunham dos índices prontos como o Stern Stewart 1000 e

necessitaram de um grande esforço de cálculo, podemos considerar os resultados

consistentes.

No trabalho de BBW, com análises de um indicador por vez, o índice obtido a partir do

Resultado Operacional Líquido, que poderia ser comparado com o índice ROI do estudo,

apresentou a melhor explicação para os retornos das ações, com R2 de 0,0904. Já o índice

de retorno residual, comparável ao nosso RR, apresentou R2 de 0,0624, e o índice do fluxo

de caixa das operações, que poderia ser comparado ao nosso LAJIDA do nosso estudo,

apresentou R2 de 0,0238. Esses valores poderiam ser comparados ao caso das regressões

simples sem outliers, que geraram R2 de 0,0248,0,0220 e 0,0380 para ROI, RR e LAJIDA

respectivamente.
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No caso do trabalho de CD, foram efetuadas regressões múltiplas que obtiveram seu

melhor coeficiente de explicação com R2 de 0,078, ao agregar índices de resultado

operacional e de retorno residual. Tal resultado, foi praticamente igual ao resultado obtido

em nosso estudo ao agregarmos ROI, LAJIDA e RRA como variáveis de explicação do RT.

No nosso caso, o valor de R2 atingiu 0,0784, com alta significância estatística.

De uma maneira geral, os resultados demonstraram uma fraca correlação dos indicadores

de valor com a rentabilidade das ações, mas talvez isto seja devido ao timing, já que o

mercado analisa as expectativas futuras para calcular o valor da empresa enquanto que

todos os Índices apresentados trabalham com resultados passados.

5.2. Indicadores de Valor como Ferramenta de Gestão

Concluímos que, talvez, a principal utilização dos indicadores de valor analisados não deva

ser a previsão do preço das ações, e sim sua capacidade de servir como ferramenta de

gestão. Se os administradores basearem suas iniciativas em objetivos que gerem resultados

acima do custo de capital, a empresa estará gerando valor, e isto será traduzido para os

preços das ações, que deverão subir para refletir a nova situação econômica do negócio. Ou

seja, os indicadores de valor, ao serem utilizados como medidores de performance dos

executivos para efeito de suas remunerações, estarão sendo transformados em instrumentos

de pressão e/ou incentivo para a adoção de ações que geram valor para a empresa e que,

conseqüentemente, aumentarão o valor das ações.

Diversos autores analisaram os indicadores de performance dentro da ótica de ferramenta \

de gestão. ALCÂNTARA (1997), em sua tese, analisa diversas metodologias de aferição de

valor, destacando a necessidade das empresas utilizarem a idéia de geração de valor e 1
apontando uma grande dificuldade: "Embora o interesse em se administrar buscando a

maximização do patrimônio do acionista seja grande, transformar este interesse em

verdadeira capacidade organizacional, que gere vantagem competitiva, permanece um

grande desafio gerencial".



127

Para que a gestão baseada em valor seja implantada com sucesso, ALCÂNTARA (1997)

coloca ser fundamental a adoção da criação de valor como parâmetro de avaliação da

performance dos executivos, remunerando-os de acordo com sua capacidade de criar valor

para os acionistas. O autor ainda cita que muitas empresas montam seus planos de

compensação "mesclando metas qualitativas que reflitam habilidades organizacionais e de

liderança com metas qualitativas que incentivem os gestores na busca do aumento do

patrimônio dos acionistas." Ele demonstra em sua tese que no Brasil existe interesse pela

geração de valor e que um número crescente de empresas vêm se engajando neste processo.

GRINBLATT e TITMAN (1998) explicam que as corporações amencanas adotaram o

EV A com grande entusiasmo porque sua implementação gera um sistema no qual os

administradores são incentivados a focar em projetos de investimentos e ações empresariais

que gerem valor presente líquido positivo.

W ALLACE (1996) pesquisou 40 empresas americanas que adotavam o retomo residual

como medida de performance para cálculo da remuneração dos executivos versus um grupo

de controle com o mesmo número de empresas que adotavam medidas contábeis. Após

diversos testes das ações gerenciais, o autor concluiu que as empresas que adotavam o

retomo residual tomavam medidas consistentes com o aumento da riqueza dos acionistas na

esfera das decisões de investimento, financiamento e operacionais. Desta maneira, os

conflitos de interesse entre acionistas e executivos (custos de agency) eram reduzidos,

gerando melhor alinhamento dos objetivos dos administradores com os objetivos dos

investidores.

MAKELAINEN (1998) faz uma análise do EVA colocando que o poder desta medida de

performance não está na sua capacidade de prever o valor das ações e sim no campo do

controle administrativo, como ferramenta para avaliar, direcionar e remunerar os

executivos, colocando-os dentro das mesmas faixas de objetivos procuradas pelos

acionistas. O autor ainda coloca que, diferentemente de outras medidas convencionais, o

EV A ajuda a administração a entender o conceito do custo gerado pelo capital investido,
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melhorando as atitudes dos executivos. Por analogia, esta distinção pode ser feita dentro do

escopo deste estudo entre as medidas de retorno residual (RR e RRA) e as outras medidas

de performance (ROE, ROI e LAJIDA) que também se distinguem pelo tratamento

diferenciado do custo de capital. As duas primeiras levam em consideração o W ACC

enquanto que as outras três não se preocupam com este conceito.

MAKELAINEN (1998) explica que em uma empresa que trabalha com um sistema de

bônus baseado no EVA, seus acionistas serão beneficiados todas as vezes que a empresa

gerar EVA positivo, mesmo que isto implique num aumento das despesas de remuneração.

O autor demonstra que a despesa adicional é apenas uma parcela do valor a ser agregado à

empresa quando ela passa a gerar resultados acima de seu custo de capital. A maior parte

deste ganho será revertida para os proprietários do capital próprio, os acionistas. O sistema

de bônus com EVA é bastante objetivo, determinando que a remuneração deverá ser paga

de acordo com algum percentual do EVA gerado ou acrescido. O autor ainda destaca que

muitas empresas preferem trabalhar com a variação do EVA porque este indicador, quando

utilizado em termos absolutos pode apresentar diversas distorções contábeis, que muitas

vezes possuem grande complexidade para serem ajustadas. Estas evidências podem servir

de direcionamento para a utilização dos indicadores de performance utilizados no estudo,

ROE, ROI, LAJIDA, RR e RRA. Os indicadores de retomo residual parecem possuir uma

superioridade teórica como ferramenta de gerenciamento e premiação de performance.

COPELAND et al. (2000) resumem que o objetivo final da utilização de indicadores

(metrics) é ajudar os administradores a tomar decisões que possam criar valor e direcionar

todos os funcionários da empresa para o objetivo de geração de valor. Os diversos

indicadores utilizados pelas empresas possuem objetivos distintos e tentar compará-los

pode levar a uma certa confusão. Indicadores e/ou metodologias como TRS, DCF, Retomo

Residual, EVA, CFROI, RTA, VPL, Economic Profit, ROIC, EPS, ROI, LPA e outros, são

diferentes e muitas vezes não podem ser comparados. Os autores preferem indicadores

ligados a medidas econômicas ao invés de medidas baseadas em valores contábeis,

argumentando que estudos empíricos sugerem que a geração de caixa e não o resultado
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contábil é o fator que impulsiona o preço das ações. Mesmo assim, eles admitem que não

existe uma medida de performance perfeita e que muitas vezes elas são complementares.

Num esforço para definir melhor a relação entre os indicadores de valor, COPELAND et al.

(2000) desenvolveram um modelo integrado que descreve qual combinação de indicadores

é útil em cada aspecto da gestão do valor empresarial.

INDICADORES DE VALOR

Performance <== Valor <== Indicadores <== Vetores de
de Ações Intrínseco Financeiros Valor

TRS (RTA) VPL ROI Part. Mercado
MVA Opções Reais Crescimento Custo p/ unidade

LAJIDA RR Valor projetos P&D
RRA
ROE

A medida final de performance é a criação de valor para o acionista no mercado de ações,

mas como ela é uma resultante, os administradores só podem utilizá-la como parâmetro

final de comparação ao testar se suas estratégias deram certo. As decisões precisam ser

tomadas levando-se em consideração outras medidas que estão mais à direita na cadeia de

geração de valor como medidas de valor intrínseco ou indicadores financeiros. Os autores

ainda citam que outros fatores além da criação de valor também podem influenciar os

preços das ações. Durante os três anos que usualmente o TSR (TRS ou RTA - Retorno

Total para o Acionista) é medido para avaliação de performance, o mercado como um todo

e o setor de atuação da empresa em particular oscilam e apresentam volatilidades que são

automaticamente embutidas nos preços das ações. Análises empíricas de uma amostra de

mais de 400 empresas demonstraram que os movimentos do mercado e do setor foram

responsáveis por mais de 40% dos retornos das ações durante os períodos de três anos

analisados.
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COPELAND et aI. (2000) propõem que o valor de mercado das empresas seja fruto das

expectativas do mercado de capitais sobre a geração de caixa futura das empresas. Sendo

assim, a metodologia do VPL (Valor Presente Líquido) apresenta um arcabouço mais

sólido de análise do que simples múltiplos de itens contábeis, pois este se baseia na análise

da perspectiva futura da empresas por vários períodos, descontada pela taxa que ajusta para

os riscos dos provedores de capital. Os indicadores e/ou múltiplos são normalmente

baseados em valores passados e/ou projeções de um ano. Portanto, não conseguem embutir

todas as informações que o mercado de capitais analisa quando desconta um fluxo de caixa

utilizando o VPL.

Fluxos de caixa descontados definem o valor de uma empresa, porém fluxos de caixa de

curto prazo são limitados em sua capacidade de avaliação. O fluxo de caixa de um ou dois

anos pode ser manipulado por uma administração esperta que queira se beneficiar de uma

certa miopia do mercado com relação a geração de caixa. Neste momento, os autores

indicam que indicadores como ROI e Crescimento são fundamentais para uma análise

equilibrada. Assim como ROI e Crescimento, indicadores como RR, RRA, LAJIDA e ROE

são utilizados nestas fases de análise como ferramentas de gestão, a partir dos quais,

gerentes e administradores podem definir os rumos para a empresa com objetivos de

geração de valor.

Essas conclusões estão em linha com os resultados apresentados no trabalho, onde

obtivemos fraca correlação entre os indicadores (ROE, ROI, LAJIDA, RR e RRA) e as

variações de preço (RT), mas que descobriu uma certa complementaridade entre LAJIDA,

ROI e RRA como indicadores de valor. Os estudos de BBW e CD também obtiveram

baixas correlações, isto em mercados com uma menor interferência governamental e que

passaram por muito menos planos econômicos, induzindo menos ruído nas análises.
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5.3. Limitações do Estudo

Ao longo do estudo fomos confrontados com algumas questões que podem ter criado

restrições e/ou limitações aos resultados obtidos. Citamos as principais abaixo:

1. Os indicadores de valor são baseados em análises dos resultados passados das

empresas enquanto que o mercado se baseia em perspectivas futuras para os retornos

das ações. A defasagem de 6 meses em RT (RT +6) não seria suficiente para captar

esta distorção.

2. O banco de dados das empresas, proveniente da Economática apresentou algumas

inconsistências, que muito embora tenham sido corrigidas, geram uma certa

preocupação sobre a qualidade dos dados.

3. O cálculo do WACC, mesmo dentro do modelo adotado com três alternativas,

apresentou algumas dificuldades para apuração e cálculo de indicadores, inflação,

indexadores, taxas de desconto e prêmios de risco.

4. A ocorrência de vários anos sem nenhum indicador com F-test significativo ou

altamente significativo nos testes cross-sectional sample (91, 93, 94, 90-94) e alguns

anos (96, 97, 95-99) com vários indicadores com F-test significativo ou altamente

significativo, indicou alguma variação no banco de dados, que poderia ser

proveniente de fatores macroeconômicos, mas que de qualquer maneira provocou

ruído na análise.

5. O valor da ação na Bolsa de Valores talvez não seja umaproxy adequada para o valor

da empresa e, portanto talvez seja desconhecido o valor real gerado para os

acionistas.
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6. Os indicadores utilizados também poderiam não ser os mais apropriados, existindo

talvez, indicadores melhores, que não puderam ser calculados devido ao nível de

complexidade de cálculo e falta de informações disponíveis.

7. O estágio de desenvolvimento do mercado de capitais brasileiro talvez ainda não seja

suficiente para gerar informações no preço das ações que possam ser traduzidas em

valor para os acionistas, restando apenas muito ruído dos fatores macroeconômicos

que impactam a economia, tais como: taxas de juros, câmbio, eleições, efeitos

externos, planos econômicos, etc.

5.4. Sugestões para Outros Estudos

Acreditamos que o tema de indicadores de valor no Brasil possa ser um campo fértil de

análise e apontamos algumas áreas que poderiam ser desenvolvidas:

1. Pode ser seguida a metodologia de BBW para montar análises para grupos de

empresas que adotem indicadores de performance em seus planos de remuneração de

executivos, analisando a capacidade de geração de valor através de ganhos efetivos de

rentabilidade nas ações destas empresas.

2. Podem ser utilizados outros indicadores de valor, que sejam mais ligados ao fluxo de

caixa.

3. A análise pode ser aprofundada com maior número de eventos/empresas a partir do

ano de 1995, quando houve a estabilização monetária ocorrida o Plano Real.

4. Os indicadores de valor utilizados no trabalho (ROE, ROI, LAJIDA, RR eRRA)

podem ser analisados como ferramenta de gestão de uma maneira mais profunda.
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ANEXO A

METODOLOGIAS PARA ADOÇÃO DE INDICADORES DE VALOR NO

PROCESSO DE GESTÃO - COPELAND ET AL (2000)

COPELAND et aI. (2000) afirmam que as empresas não estão mais preocupadas no porquê

criar valor mas sim em como criar valor. As medidas de performance devem ser utilizadas

de maneira integrada com as estratégias corporativas para impulsionar a empresa nesta

direção.

"O processo de definição de vetores de valor (value drivers) deve

ajudar a administração da empresa em três frentes:

a) Na compreensão por parte dos funcionários de como o valor pode

ser criado para a empresa;

b) Na definição de prioridades de trabalho e de alocação de capital;

c) No alinhamento dos objetivos dos gerentes e funcionários com os

objetivos de criação de valor estabelecidos pela

diretoria."(COPELAND et al., 2000 p. 99)

As medidas de performance devem ser utilizadas dentro do contexto dos vetores de valor,

como ferramentas para se definir objetivos, controlar resultados e premiar performance.

Os autores ainda sugerem que a análise de capacidade de geração de retorno residual da

empresa através do desenvolvimento de árvore de vetores de valor, que retratam a

capacidade de geração de valor de cada unidade de negócio.
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EXEMPLO:

Árvore Tradicional

ROI {

Vendas
Custos
Custo de Capital

Valor

ROI
Crescimento

Árvore de Valor por Unidade de Negócio

Valor {

Retorno Residual
p/ Unidade de Negócio {

Vendas Médias p/ Transação
Transações p/ Loja
Custos p/ Loja
Capital Investido por Loja

No Unidades de Negócio

Árvore de Valor por Segmento de Negócio

Retorno Residual no {

Tamanho do Segmento
Participação de Mercado
Margem Média (IRR) com custo de capital

Valor
{

Segmento de Massa

Retorno Residual no
Segmento Prêmio
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Os autores recomendam também a criação de relatórios mensais aonde serão estabelecidas

às metas segundo os indicadores de performance escolhidos para gerenciar a criação de

valor. Tais indicadores serão acompanhados numa base mensal e comparados com a meta e

com o histórico (último ano), por unidade de negócio e consolidados.

Mensal Acumulado Status
Atual Orçamento Ano Passado Atual Orçamento Ano Passado (*)

Criação de Valor:
Retorno Residual

Resultados Financeiros:
Margem Bruta
Despesas de Vendas
Despesas Gerais e Adm.
Resultado Líquido
ROI

Resultado OI!eracionaI:

Vendas por m2

Giro do Estoque
Giro dos Funcionários

Indicadores de Tendência:
Data da Abertura da Loja
Lançamento de Produtos
Satisfação dos Clientes

(*) Dentro do orçamento, abaixo do orçamento, etc.

Finalmente, os autores descem no nível da administração da performance individual dos

gerentes e funcionários, citando que duas regras básicas devem ser seguidas:

"1) Os gerentes devem ser induzidos a pensar como donos, através

de sistemas de incentivo que premiem as atitudes que gerem valor

para a companhia.

2) As empresas devem fazer um esforço constante para atrair

funcionários que entendam e estejam dispostos a trabalhar dentro

dos padrões de criação de valor."
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Dentro da organização os diferentes tipos de função devem ser analisados de acordo com

sua capacidade de gerar valor e, medidas de performance específicas devem ser definidas

segundo a complexidade e a capacidade de causar impacto na geração de valor de cada

função.

Exemplo: Medidas de Performance X Funções

Função Medidas de Performance Sugerida

- Diretor Superintendente
- Gerente de Unidade de Negócios
- Gerente Financeiro
- Funcionários de Nível Médio/Operacional

RTA
MVA

Retorno
Residual

Retorno
Oper.
ROI

Vetores
Valor
Oper.
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ANEXO B - BANCO DE DADOS ANUAL
Observações: Outliers = * , Valores extremos = **

.... ........... . .

-1990 Artex (0.7411) (0,9300) (0,9340) (0,7873) (0,8846) (0,7609) (0.7298) 0,0972 0,0570 0.2198 (0,9749) (1,3707) (0,5444) (0,9251) "(1,0937) (0,1807)
,1991 Mex 3,1638 (0,4433) ,(0,4043) (0.7609) (O,3036~ (0,0587) (0.8663) '°13432 0,1826 uO.8:48S (2,3506) (1,4031) (0,4510) ·0,4294 '0,5307 "',8065

'1992 Artex (~!~.~.~) ~.!~}}. 0,4158 ~~!~n ~).~.~~.~~.I~~!.~.,, ~.~!~1.~ ~.•~~~ ~!~~.. 0,2192 • (2,8384) '(1 ,9869) J!.I~~~~~J~.!~.?~~)• (1 ,(029) (0,3707)
~.~'.~.' M.~.~.· 0,9713 ~..•~7? ~);~).~#.~51?1,3. "19163 o 9039 o 0437 01436 0,0572 §;~.~ ·····êiú935)· -.(q)~~j, (0,4125) .(º..~.2?) ·····~o·.s3·i2) (iúOO2)
'1994 Artex 1._"(0':0'2'83) .. 1.1993 0.3606 0.9038' '0:~357" (Ci:'(i445)t··_.. 1·:2633 .. ·.·.· ·0:Ú27 ·0.0672 .. 0.1146 "(Ô',2'Ú4'j (0,2462) (·0':1'540) .. (0.2586) . (0:3061) ..··(0.237·4)
:1995 Artex (0,1397) (0.6684) . (0,4473) (0.0445) (0,8149) (0,7040) (0.E;145) 0.1691 0,0384 0.0847 (Ó:4486) (0,2622) (0.2097) (0.5724) (0.3419) (0,2849)
.1996 Artex 0.4977 (0,.7976) ~0,745~) (0,7040) (0,6736) (0,6187) (0.E:65O) "0,8522 0,1914 '0.5421 (0.3623) (0,1}07) 0.1577 (0.1368) (0,0316) ·0.3804

1997 Artex ~]~!~.. (0.8038) (0.3747) (0,6187) (0,5585) (0,8043) (0.E:544) ~~..1.!~.~.~~ 0.1421 0.1974 ç~}~~). (1,3014) (0.1877) "(1.1450) '(1.0359) ~0,2567
.i99iiArtexJO,345D(O:5ii36jjii,90jjjio:8ci43iç~,2i55jo:5ii53io:2~i~io,~90:ioo2ii,25i4 (2,1414)ii,:io~ii(ii:6873i ·i~;9i:i3oj;(ii,7ii9ij;0,2ii37
:1999 Artex 1,0998 "3,1266 1,4781 0,50S3 0,1459 .... ài,4·S43) 0.9652 U(0.9474) .... iúi24S.. 0.0710 .... ·(0'.'9·503·) (1,0314) ·....(·ci:6649)· (0,7942) ·····(0;8345) .... (j)':3914'j

A,m EMPRESA IBOVESPA RT RT-3 RT-ti RT+3 RT+ti RTO ROE ROI IlAJIDA IRR1 1RR2 1M3 IRRA1 IRRA2 IRRA3

'1990 Acesils (0.7411) (0,9031) (0,8329) (0,4B61) (0,8442) 0,6940 (0,1:,256) 0\0709 0.0101 0,1339 (2,1860) ~(2,55BO) (0.9751) ·.~(~,0262) "(2,1639) '(0,5157)
1991 Acesh 3.1638 '2,71DJ 0[9253 0,6940 ",8.1352 1,5830 (0,1114) 0,2746 0,0952 0,2226 "(3,5450) ·(2.29~) ~(1.6511) (0,2615) (0,1293) "0,6257

.~.~~.~.'?~.'.~..... (911.~.~). 0,7396 ~..'~~.~... 1 ,5830 J9.l~.~.) J~l!.~~~. ....9,!~'!.~. 0,2070 O'P~~~ 9.,.~.~,~ ç~).~g)..J9.,.~1.~) W,~~) ~~\~.~~. (0,2009) ~ºt1.~?~
;.~.~. ~~~~. . 9.W.!} ~.:j~.!~....(0,2452) ç~.:.ij.?Ü • 2.1061 • 2,7184 Jql~~.1D..·.·.·.·.·.·.º·\9.~.· 9..~9!? º\~.~? (0.2023) Jq!~.~!.~). (0,1726) ~q,~.~D.· (0·,1375) J9}~?~.)
1~. ~'?,E::~d8... ...J~~93~~). . 0.3852 · ·0:6465.. ~2.7184 ..·..(0:4435)·..· çº;j)..~·i·j 0,4256 ~.•~q~!. .. o..~?~~. 0.1774 (~·I~·0.·~j. (9.,1063) ..·..(·0:1·4·93) _~9~~.~.0~).. "'(0;1'572) (0,2118)
1995 Acesila (0.1397) '"('0:5148)''' "(O~343'7) .... ·(0:31·41·)···.. ·(à,1'Si·]·j (0,5890) '''('O:4'36U) 0.0282 0,0115' "0'.05'98" (0,4123) ....(0,2025') .. ·..(0:2242) (0.5115) '''(o',~) ....·(0:2776)

1996Aoes'. 0,4977 (0,5731) (0,7257) (0,5890) (0,5758) (0,2819) (0,7150) 0,0029 0,0031 0,0398· (0,8473) (0,6184) (0,5961) (0,6161) (0,4807) (0,4076)
1997.aceeee ~,~47~ \0,[;6()!l .. <9,(lO!.4) (~,;2819) J.O.?5!'D J~,~91l:l) j~,74.~2) 9,(!J~2 0,~,~8 °.,.08.'4..(1,9:353) (1,3814).J',~~6:l) ..\0,9B."~) '(0,8279) .~(0,~4)
:.~.~..~~~~ J9~.~.?n ~q..~?~? J~l~.~~~J9.,.~) çº~~~~) ~.9.,.~.8.~) _q,~..~~ ~.~.º,~~~q..~~9.~ ºl~?~ ~P.,.~.~.~.?)·.~.~·.(il~·~~j~.gp~.~~.~.~g!~~9>' .·.~~"Ú"!~~~·?'·j.~J9.'~.~,~.~}
1999 Acesse 1,0998 0.6090 0,3003) (0,5860 0,5356 0,8747 (0.2338) "(0.2795) 0,0507 0,1169 (0,7n3 (0,7990) (0,B662) (0,5005) (0,5099) (0,3118)
1990 Ago'. (0,"") (0,8004) (0,8353) (0,5590) (0,8884) (0,7099) (0,5612) 0,0625 0,0096 0,1263 (0,3480) (1,0551) (0,8345) (0,4061) (0,6511) (0,3249)
199'1 Aç,ale 3.1638 (0.6554) (0!6449) (0,7099) (0,8696) (0,6460) (0.9653) •• 0,9427 • 0,3337 " 0,9024 0,5942 • 0,6665 lO 2,9735 •• 3,2179 •• 3,2429 u 5,6494

:.~.~ ~~~... ..Jº/~.~.~), 1}764 ..J9 ~~.~) Jº!~~~) ~·..?l~~~qIQ~~) • 2,1302 ~~..~Z~.?~....º!~~ _9,.?~~ :'(~,~~!~), ..~~@.l~.~.~~·J.1.1~~~) ..~~.(?!~~.~~..~.·J.~,?9?~)(ºt~~)
;1993.A~~.. .. 0,9713 ····.·io;~ij.\0,8342) (0,0294) (0,7215)JO,3.'31)·iii:S305j~~0,5710 ... 0,0685 .. ~,()973:(3,S984) "(3,8678)\~,~1~)~'Q,2S91) .~~(3,33S1) (0,1834)
1994 Agr81e (0,0283) 1,0103 0,2677 (0,3731) (0.2223) 0,0232 1,0689 '0,4189 0!2048 0,4013 (2,2969) "':'(2::5589)' 0,1726 "(2.2090) "(2,3328) "'0.4742
1995 Agrale (0,1397) 0,0232 •• 0,5339 0,1558 0,2240 (0,7349) (0.5945) (0,0445) (0,7687) (0.6145) (O,ooaa)

0,0150 0,0121 011039 (0,3842) (0,3401) (0.4352) (0.2745) (0,2457) (0.2911)

................~,~!~... . f...... .. .. ~!~.~~ ºP~.!.~...~~..~_1?~~~.....(2!~~~~~ ~J~~.6.~.~).~.·J~I~.I.~~ ~~.!~.~º~ W'.~~.~) :.º!~!.~

(~:~~). ··1 ... ······&:~t) . 6~::~ci~~~(0,2195j(O,4132io:;;2iil ·(0:;62. (0:Ú90t 0,25m)

:1996 Agrele

1~7 ~g~8Ie
'Ú~96'Agr~~"
19'99 A~ralc""

0,4977

1990 Alpsrga1a~ (0,7411) (0,7092) (0.6811) (0,6001) 0,7402 1,4714 0,1231 0,0277 0,0348 0.0975 (0.0461) (0,1285) (0,1627) (0.0702) (0,1868) (0.2466)

1991 Al~gtdl!l~ 3,1638 (0.0290) 0.9131 1,4714 0,1231 (0,5279) (0,7668). 0.1811 0,0336 0.1745 (0.4995) (OJ2645) (0.3776) (0.3042) (0,1509} (0,2338)

.199'. "'!"!~<l".'•., (~,11:JO).(0,?'4.~)JOP49) .. (0,5?'.9) J0,2114).(0,09!lll) (0,114.2.) 0,3133 .. 0,1,7.~ 9,.~7 .(O,~:><;ê) (0,1261).. J9,23!J~) . .\0,1679.) 0,9.S5.2..(0,0~)
.19~. ~pêlr9;St~.~. 1 9.•~.?~~ 1 ,6518 ~}!º!~~. (0.0998) .. "º,~!.~~,, .9.,.~367.. 0.3452 ..· jj·l~~~ .. 0.'1~.~~_ -º,~767 .c.0p82.~} ·..·(Q·;Õ·~~·~j JO.!1.~~ . JO.~.~~ ~O,~~q~) (0,1.~.~.~)
1994Alp, ••golo, (0,0283)·····(0,'840) (0,3618)·· ·0",5367"··(0,2853) (0,2130) (0:,603) 0,1673 0,1273 0,1351 (0,0716) (0,0682) (0,0995) (0,1209) (0,1163)(0,1732)
1995 Alpargatas (0.1397) (0,4225) (0,4126) (0:2130) (0,4497) (0,5239) (0.3287) 0.0596 0,0114 0,0525 (0,4926) (0,2122) (0,2652) (0,4964) (0.2138) (0,2674)

.1996 AJp"'9".' 0,4977 (0,5773) (0,5487) (0,5239) (0,3829) (0,0735) (0,7177) 0,0700 0,0539 0,2195 (0,5610) (0,2578) (0,4358) (0,2749) (0,1178) .(0,1847)
.1.!lO?~~ •.•o, ..O,3~'.~ (~,'1l?5) JO,J<JO;3) .c~,~'.3S) .(°.•205') (~,~!'.~)(0,3933)..0,2l;?2 ~,();!'.4 0.•.201~ (126~) (0,7087).. (~,~3ê5) .. (D,~182) <9,357°) (0,,'.42)
...1998 AJ.""' gol 0.'... ... (..0..,.3..4..5..7..). 0,22.45.. ...0..,33.6..2.... (0.,.4..770..) 0..,3.82.. 5 0..,.8..6..95.. ·······Oúúi· 00956 00630 02436 (13408) (0"6;;;0)· :00.:36..,5,.82__,) (O<401) (O2941) (O1300)
'1999 A1pargat~s . 1 0998 08666 0,4547 0,8895 0,6469 0,4137" -'(0" 11'Õ ·0':1403.. "0':1040" 0:2525 (ci'úi9· 0'5505· :l~J ..·..Co 'j002) . "(0:3764)' i9~0S30)
1990 Artarc1lCa (0,7411) (0,4646) (0,5757) (0,3900) 1,6595 '~3,6728 1.0070 0,2524 '0,3253 0,3284 0,0116 (0,0585) 0.0714 (0,0126) (0,1631) (0,0731)

:'991 AI1arctice 3,1638 '?,2802 "2,3924 "3,6728 0,5327 (0,1656) (0,2122) 0.1999 0,2314 012626 (0,1.035) (0,0427) (0,0032) (0.2711) (0,1516) (~,1361)

"992 Arlarc1ice ~q!~~~) .(~.I~?~. (0,3976) (0,16~) 0.4485 º!31}~ JI?I~.O~~ 9l~!~~ q!~.~!.~ ~.',?9.~?J~,~~~.~) (0.1140) (0.0680) J~I~.~~) J9.'~.~.~.~)Ç~I~.~}
j·.1·~.·.~~~~~ 9.l~?P. (q,2165) ~.!~~ 0:31·22.. "'(~';o'~!~j.. ' 0\1.?.?.~ J~,~~~) ~!1~6.. .o.'~~?o 01~2~ (0,.~.1.~) ·.·.·.·.·lo'rº~·~~j(tÚi771" W.~~~). ..~o!~.~?~~. J9}~}
'1994 Antarctica (q.02B3) 1.0520' 0,8636 . 0,1776'" (0.1088) (0,3611) 1,1118 0,0947 0,1102 0,1930 (0,0508) (0,0699) ,0'.0976') (0,1046) (0,1339) .~q!1~7)
:1995 Antarc1ice (0,1397) (0.3630) (0,2402) (0,3611)'- (0,0940) (0.1213) (0,2595) 0,0570 0,0743 0,1298 (0,2243) (0.0825) (0.1107) (0,4192) (0,1704) (0,2269)
:1996 Anterctice 0,4977 (0.2020) (0,4078) (0.1213) (0.0326) (0,0896) (0,4672) 0,0553 0,0634 0,1531 (0,2137) (0.1081) (0.1788) (0,2542) (0,1309) (0,2177)

1997 Anterctice. ~..~!~.. (0.3336) 0,0677 (0.0896) (0,3763) (0.4546) (0,5054) q..q~!.~ 01º~~... ...~.'.~,~?? ~ºI~q~.º). (0.2325) ~~!~?~~,J~.\~}.~~~..(0.1835) J~!~~?~}
".~·.9.~·~~~ct,~~"""(0.345?) ·.·· ç~.:~~i~~.\~~~~~·(0:4546)· ..·.·.·.(9·,~~.·~j..·.·.·~.~.:~564.~·'.' "(·q;i,~~~j 9.1f!.1.~~. .. ~.'.~~ ~!~.~~.2 .. J1.,O~.0) ..··.Ç·9·.'S3·~~5..J~.'.67?7) J~.'~~,~~~~~;~~~jJ.~~.1.49)
1999 Antarctice 1.0998 0,5152 (0,3564') .
1990 MacrU! (0,7411) (0,7232) (0,5831) (0,2772) 0,5083 0,0857 0,0668 0,0099 0.0552 0,0560 (0.0274) (0,0749) (0,0893) (0,0868) (0.2053) (0,2513)
1991 Aracruz 3,1638 0.9391 0,2536 0,0857 1,2642 (0,0937) (0,5343} 0.1333 0,0343 0.1143 (0,4823) (0,3389) (0 •.2473~ (0,5034) (0,3519) (0.2617)

1.~. ~~~~u~ J911.~.~~ ~~\1,~~.~).0,3717 (º!~~n...J9 ~_~} (OP~9!.~. J9.!~.~~ ~!~.~ ••••••..• Q.º~~.~ "~"~~'~}" jºI~~~) J9.'.~.~.1.9.~ J~ ..~~) JQ\5.~.~2) W,~,~,~,~ç~!~~!.~~
..1~3 . .-:r.a,cr!-!~.... 0.9713 ~.2~.~~ _~',~.'º'.'W,~?} q!~~~~ ~.'.?541 Jq.~~~~~ º!~.~.~.º ~!CJq!.~ q,OO'~l... (0.3212) .Jq?6~~) ~0.•.~~74) (0·~f.4J. ..JO,~~~.~).. J9.~?~.~
1994 Aracruz "('0;0283) 0.1687 .. 9,261?4 ~,2541 0,0361 (0,1884) 0,2027 0.1544 .. 0,0446 0,1060 ..·..CO'iÚ4)· (0,2100) (0,2399) (0.2253) (0,2226) (0.2565)

,1995 AraCrUI (0.1397) (0.1858) 0,0525 (0,1884) (0.1064) (0,1718) (0,(635) 0.1287 0,0616 0.1172 (0,4063) (0,1377) (0,2104) (0.4262) (0,1475) (0,2221)

:1996 NeCrU! 0,4977 0.0547 ~0,1470) (0,1718) 0,1164. 0,0933 (0.2958) 0,0232 0,0031 0,0055 (0 ..4B30) (0,3092) (0.3545) (0.4428) (0,2876) (9,~)

:1997 AracruI ~I~~~. (0,1444) ~.'.~~~.~ 9\~ J.9.,.~.~.~}) ÇºI~~.~~) J.O.'.~:,?~~ º..~~ º!~? 9.'.~ çº!~~) J~.~.~.~~.~~~.'~) ~~.\~~~~J9,~.~.~ <º!~.~º).
;.1·~~"~a.~.~~·~·"·J9 .•~.?n· (0;41·2,·) J.~\~~~~ J9.'.~194) ql~?93 ~_~.!~!. (0.10~.5) 9.~9.31,~.. .º/!02º ..ºt~~.. (0,8643) (0,4532) .J.º!~??~) Jº..?0~) (O,~~)" (0,3412)
:1999 AracrUI 1.0998 ··..·~·i.'9's4·4 ~ 3,4760 ~1,8037 0,2603 (0.2330) ..··iú:sni· 0.0287 0,0763 0,1275'" Úi,J'iis') .... (Ó:J24S·.. (0.1541 (0.3761) (0,3663) '''éà,'iii3'7)
'1990 Amo (0,7411) (0,2420) (0,5589) "5,0733 1,6057 "1,9272 0,1336 0,1960 '0,5383 (0,0255) (0,2387) (0,0698) (0,0167) (0,1876) (0,0027)
;1991 Amo 3,1636 0,2673 0,8300 1,60S7 (0,2669) (0,2690) (0#'56) 0,2548 0,0589 0,3569 (0,6016) (0,4689) (0,2874) (0,4893) (0,3902) (0,1956)
.1992 Arno J91~Y~!?L.PP~5~ J9.'.~~.~ J~\~~~ (0,0341) 9..~!.~.. 0.1788 q..~.~.. 0,0035 0.2751 J~.!~~.~ (1 ,3571) Jº.~~.~}•(1.1082) • (0,9393) (0.3454):i~".~.~'." 0.9713 ·..2.,.4.~ ~.\~~.~.º.. 0,7756 · ·..~..~.~.~.9.. (9,.1.8.?~) ··..0;7360 9.!~.~~.··· ·o.:~·.~i..· ~.~~~ 0..9.~.~.. ....oi:iOi39· (CJ.'~.??~ çº.:~~!.~)(~)~~~j(~.:.~4~·
1994 Arno éÕ.02a3) (0,1831) 1.5363 "'(el,1862) (0.3206) 0.6069 '''(0:1593) 0.1020 0,0981 0.1084 (0.0271)" (0:0500)' (0,0756) (0.1050) (0,1547) (0,2211)

.1995 Arno (0,1397) (0,4519)' (0,2664) 0,6069 (0,4125) (0,3899) (O.~·29) 0.1327' 0,0518 0,0901 (0,2662) (0,'1234)' (0,1385) (0,4321) (0,2038) (0,2396)

.1996 Amo 0,4977 (0,0719) (0,3439) Q~,3899) 0,4007 0,5377 (0.~3) 0\2539 0,1479 0.3~ (0,1774) (0,0618) (0,1303) (0.1437) (0,0408) . (0,0967)

.~.~?. ~~~C! º~~!~ .9.\~~.. 0.6606 º!?~!.!.. 0,1694 .. JºP!.~~ 9.•.~! q r~~.~5... 0,1198 "~"'~'~~" J~~~~~. (0,0795) Jq,~!~.~)J~~~.~~)Jº.'.~.~). (0.1263)
.1~ ~~.':l.?. . J~.\~.~D J~.'~~) ·..·ji,O:;·44 W'.~?~.> <qA·~ú Oi~.~.?.. 0.5156 9.W.~~ o.:~~.. 0.2794 (0.'~.!?5!?} Ç·~·;1·~~·~j(0..?3~~ (9.~2) (~\~~~ (9.:i·~.~·.~)
1999 Amo 1 ,0998 0,5~ ·- ·0;'027 0.2517 0,4687 "êi:Ü42S) 0.0033 (0,0207) ..···..(;:1'036 (0,2615) (0,3208) (0,4064) (0.2014) (0,2439) (0,2997)

:1990 A~r (0,7411) (0,7002) (0,7494) (0,6824) (0,3293) "3,6843 0.1576 0.1275 0,0994 "1.0159 0,3623 (0,7038) (1.0812) ·0,5177 '0.3494 '0.3595
:'~991 A~I 3.1638·3,0618' 2,54~~ .:" 3,~43 1,8799 0,0604 (0.0245) .0.0245 0,0100 0,4424 (2,2.363) (1,~604) ~(1 ,7331) ~0,4002) (0.2986) (0,2059)

'1992 A~ J~..~.~~). 0.8413' º.'~? º\~ .9.~.~.4.~.. 0.3045 1.0759 º.'~~.?~. ~,0159 9.,.~.~ (1.6563) (0.•9446) '(1.0577) .J~\~1.~~ J~!~.~.~) çº!~)
:·1".~" .~~" .."" 9.•.9.?~.~ ·..0;31'67· 0.6975 0,3045 1,4698 ~..?I~~ ,çº;;ri?~j 0.1421 · o';êi7ss· 9!~!.~ (ci~36m· (·Ô;~~·58j·..·..i~:59~.~.i0,0285 ~\~~... (0,0403)
.1994 A~aI (0.0283) 1'.!,i21s.... ····;·2',3624·· ..··i'2;4'098 .. '''(0:251'4) (0,2773) ~2,0068 ·....0:0'175· ·..···(1.0150.. 0,0945· ..· '(Ci~955) (0.3672) (0.3885) ·....(O~2238) (0.2710) .... (0',248E;)
·1995 A'1><' (0,1397) (0,54.5.!l .(0,4062) .. (0,2773)_. (0,27.50) (0,3925) ...(0,4.119)" ..0,0268 O,~212 0,0935 .(0,5843).. (0,277.8) ..JO,331}) .. (0,4411) (0,2103) (0,2427)
'.sso;..AVi"".... . O.,4.sn:.q,351~ (0,3!llJ0)..J9.,.39.~) 0,9'37 ',42.?O..(0,Q!j78)... 0.,0.79~ 9,~~ 0,2~. (0,6133).(0,~194) ..J~,3:0.4.~)..(~,~q).(~,:>"'~).JP,0.'n)
1997 AvópaI ~,~.'~.. (0,1165) 1,3749 1,4280 ··iO:29ii7i(q,~8'.'LJO.,34.~~) 0,0776 0,0394 ...o,.o87.1.ÇDé~:i) JO,3.9S.~) J9,4~~1). (0,3532) JO,2~~.'l (~,,,.~,)
:·1·~".A~···,,·· (9~.??~ ·.·. ·Xq.;~~j..··.·(~·~~·?~fj(~.:~?~.~..·.··.X~~·~.~h9.,.0?~.. (0,9353) ·· 0·,0491·· ·····..CÚl407T".91~~? (1,2145) (0.6673) (0.68:l1~ (9.:~~4j.· (O.~?~~. Çº.,.1~.~1>.
1999 Avipal 1,0998 0,3056 0.1495 0,0768 0,0641 0,0577 ..···(0·3782 ····0;01·28· OiI47Ô·.. 01770 ·(1·,084'1'· 1..2(00) ('0;7907 (0,7801) ..·•.(0':6201) (0,2280)

:.1~ Bco..Bra~il . (0,7411) (0!63~~) ... (~.~~_~_-?2_... Ç0t!3~~). 9.~?800 0,5167. 0!~7 0,9601 ..... QP~~! O,OS.?4 .. (0,5696) (0 •.8811~ (1.2644) ...-(º\0888) . JO.,~~~) (0.J~~!I)

..1~.~. B~~.êr.a!i~. .. ~.\~,~.~. 0,7765 ~.!~.~~~.. 0,5167 ~.t?~.~ .(9 0.?~g~ Jº!~!~~). ...º\~.~~0.0027 q'º~.?~ ..c.?\~79.~) ('1.•2085) ~.Ü.~~.1.3?~.JOI~~Q (O1~8) J9.'~.~?)
"~'~~'~~!?l?.~~~!I... JºIJ.~~)...· i~~~·.~.~?j ,Ç9.•~~??J. ·.. · ç9·,~h.~·j.(0.2448) (~!~º~) J~.!~?~~ ~P!~~ · ·~·:~9 ~.·..9.\~1.~~ ç~!~!.~~~ ·..(iÚ31·92) J~.I~!.!) ºI~~~ ~..º!~.~.~~0.3070
:.1~.~..l?~.~r.~~.i!.. .. 9..~.?~.?. 0,1610 0.1598 J~.'.~) ":;':1'100" .0.,.4474.. (0~4~.10) ~\~~. ...q ..~.~.. • 0.6002 (1,3282) ··(O/~~~j (.~.\~.~.3~~ ºP!~~~.. 0.1645 ··0:0800·
'1994 Bco Bresâ (0.02~) ·..·..Q:~(3 0:1'223' 0,4474 (9:7456) (0.5000) '-'·0,1231 0.0161 0,0150 ..··..·o,31·76· · (0,8004) (0,6547) (1.0191) (0,1757) · (0:1·1·92)·· ((i,2·Ú)~)
1995 Bco B,.~II..(0,13~7) (0,4261) ..(~,289.8i ...(O'SOOO)I(°..0476)" (0,3498).1.(0,3329)" 0,6574 "(0,5902) ••(1,6794).:(3,2670)' (2,2990)~' (2,!;O36)~~(2,2559)~(1,92'32~~.l',992!)

:.1.~..~~~.~r.~~~.. .9\4.9.??. ..J~.';?SI.~) ~~.!4~~~) . J9.~~~) Jº,?~]~) .. 0.\~.9?8 ..JOJ~~ ·.~,1,1~~!~ .tO (~..7490) ." ..6"1~~) (2,2727) .. • (2P~!'~) ~.(2.•.~.?~) .~.~J~!?~?~)u (2.035~) ..•.~J~,~;;;.~?)
'.~.~!.. ~~ ..l?~~~~...... ~I~!? .(0.1386) 9 ~!~~ ºI~!.~ 9.•.~.??? .(~Iº~~~)J~.\~~n 0,0955 ~.~~~ 9.'.~~.~ ·.· (~>~Ú (0..06.00) (0.17~) (0,2818) · j~i~~~.~i~~l~.~~~)
1998 8coBr8s~ (0.3457) ·· .. (9:~1·) ..<ºt~!.n (9,.0?11) (0,3359) (0.3270) 0.5237 Oj366' 0.•1501 0,2458 (0,3394) ···..CO,Ô·178)..·..(CÜ297) ..·..(0:3025) ç~~~.~). (0,1082)

:1999' Bco'B;:8S~' ·1:0998' ' .. 0,"409" (0,1359)' (0'/32'7'0' (0;1'259) (0;1·067) (O~456i' · ··o,1'1'0:7' o,1413.. ..· ..0:1·253· .. ·..('(1,1046') · (0:039'· ·..(0,1·325) ·(ii.0977).. (0,0340) (0'.i·249)
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ANEXO B - BANCO DE DADOS ANUAL
Observações: Outliers = * , Valores extremos = **

,1990 arecesco ~O,7411) (0,5152) (°...7.380) (O!6822~ ·.2!~1~ A ••2.,2559. 0,8721 O,11Q4 0,1024. 0,4210 0,0093 (0,1548) (O,2943} g,0825 (0,0110) .~OP906)

:-1.~~,~.B~~~.sco.... 3.1~.~, ..,_~!6~~_1'_'" 1,41?~_ ~2.2559 -3,0405 9.\~.35~.. , (O.•~~6j.".· o!~~.~ º,~.~?~. º.49~~ .Jq.500.!J}(º .•~_~~!) (9.,~~~ (q ..~~9) (0,0135) .. JO •.~?4>.

~_~~.~r_~~~... ..jºJ~.~.:~ng.!~.~.o~ , ~.'8.~.~.. ,. "0,9351" ·.·.·~.:.?~f~.·,· º.'~ª~..0,8153 0,1227 º,11.!.~ 9.,~.~~.~ ~º!~71.~) J9 ~.~.~) Jº,~.~~) J~!~~.?)·.·.·.·j9;9.t.~9j ~OI~,1.~).
tssatarecescc 0,9713 0,6978 0,5118 ······0:38âO·· 0,6257 0,0726 ... '('(1,1"388)'······0~1·376·· 0,1587. 0,3060 (0,Oas1~ (0,0227) (0,G:936) (0,1279) (0,0525) (0,1369)

:1994 8radesco (0,0283) (0,0742) 0,2392 0,0726 (0,3631) 0,1600 (0,0473) 0,1294 0.1256 0,2449 (0,0607) (0,0400) (0,1084) (0.1125) (0.0848) (0,1761)

:1995 ~rMJe~co (0.•139~). 0,0894 (0,9556) 0]1600 O'6D29..I ~,~~OO. 0,2663 ~,0993 ~!1024 0,16013 (0~927) (0,9.?~). (0,1219) <0.4~~8~ (0.1251)~0,1~)

:.1.~ .. I?~ede.~.c.o. .P.\~.~7? 0.,~~4~.. 0,3717 0,4706 º~~ 0.~?9.~.~?11~~q) 9.!~.~~.. 0.1845 º.~~ (O,.19.~.~) 019218 . ~W~.~~QÇ9~9~ <~p~~~ (0,1405)
'.J.~!..~r.~~~~~ 9,~~~. 0,4950 ~;~.~ ~ Q!~7.~ º.\~.8.~.~ çqJ~!~) .9}0.~? º.'~~~~..."0",1440" º..~.~.~ <9!~.~.~~) J9.\9.9.~·.~~(0,0786) ~9.!~~.~.!J.. Jºl~?) (~J~i
1998 Sr edes eo (0,3457) ··iO:3368)· (0,3500) (0,0720) (0,2065) (0,0574) 0,0136 0,1689 ·····0:1472·· 0,1693 (0,1935) (0,0130) ····io:oo2S) (0,3369) (0,0678) (0,1715)
1999 Bradescc 1,0998 08016 0,2433 0,0574 0,4051 0,5502 (0,1420) 01539 0,2153 0,1381 0,0007 0,0215 (O0328 (0,0854 (O'0506 (0,1414

ANO EMPRESA IBOVESPA RT RT -3 RT -6 RT +3 RT +6 RTO ROE ROI LAJIDA IRR1 1RR2 1RR3 IRRA1 IRAA2 IRRA3

1900 8c CelO1 .J9.74~1) .(0,8700) ~0.?556) (0,8469) . p,2566 .OJ06~ (0,4~?9) 0,166~. . (j\2337.. 0,4463 (0,8.1.10) (1 POO4) 0l~º~. (0.6~6)· (O,7S?n • 0,3728

ya~.~.~c. ..ç:~~.. . ~!1S.~ Jq..~2~) (0.\?7~?~ .. 9,.~ 0!9857 0\~5.~~ JO,~~O) g!~? q.'1~?...•. º?~~. u (5,5122) .~.~(~j~~~~ J9,7?!.D • (1.1343) ~.(~!~~~ . ~~..?,01~

1992 81CCaloi Jº ..~.~.~>.b 16,0391 • 3,1757 º,?~~ ~.~.!~.~.~~ ". ~.'~.9.~?..~.~.~.~!~~.~~9!~~~ :.q.'~U! ~.·.W~.!.~ ~j..:~~)..(0,7542) º!~~ ~.~.!~.~.~~. (0.2471) ~.º.'~.
:·.~·.~·.8~.:.·~~;·.·.·."·· 0,9713 ·······o;Cisso·· ···.·.·.·~.·!~~ú·... " 4,30~7. (0.4521) ..J~..32.~~.~ (º.'~4~~~. O!1.~ ~~..~.P?~ ~~2,2~94 (0,6499) "'('0.5'2'65) ~.~.!~!~.. (0.4736) ·····(~·,396·7)..~.~.!5~~
1994 ac Calo; (ó:ciià:i).. ··(0;1282) (0,3988)(0,3281) ·ia,ó424) 0,4112 (0,1028) 0,04.'1 "0,4420 "0,9415 ·····(1J:7:i96) (0,6897) 0,3749 ·(Ó·,Ss9S)· (0:s..07)· " 0,5685
1995 S"'. CaIO; (0,1397) (0,3762) 0,0164 0,4112 (0,8640). (0,8357) (0,2749, 0,1126 0,00.'1 0,0687(1,2825) .. (0,6817) (0,5743) (0,7704) (0,4633) (0,31.59)
:.1996S"'...Ca'" .. .°,4977 JO,8070) (0,8498) (0,8357) (0,3487).. 0.,.1.5.05 (º,8711) 0,1se5 .... (q,~6) 0,o759... ~(3,.37B8)"(2,7.'94) (1,4431) ~~P,4209) "(?,23!J~)'(º,.73.P')
1997s.c Calo, .... q,~7~.. (0,2942).....0,~9 . 0,1505 0,0459 ....(0,427?) ... (0.,4.76?) .
i99ii8;;;C~;;;·(0,:l4.57)ioii39iij (0,5929).... i~:4.ii2~·Çii;565ii) (0,7602) (0,4483)
1999 BIC Calol 1,0993 0,6709'" (O;2iÚ) (0,7602) (0,1317 ····(0,0239) . (0.2042" .

·'900 Som",' (0,7411) (0,3205) (0,0687) (0,4371) "4,9913 '2,5779 '1,6242 0,0395 0,07.57 0,3734 (0,2511) (0,5.1.78)....(0,4720) (0,1025) .(0,2124) (0,0864)
;.~~~ ..B.om~~. 3.\~~. ...1.,~?56. ..~~~~.!~.•2,?779 O!6~~. (OP87?) (O,45~~) 0.\~2B~... O,q.1~.~..... ~!~ .• jO.~?6D Jql~q~!) . JO,5~.~~) W.4?2~).. ç9,~n J.9.'.~~.~)
~.~ ~.~.t!!~~... . ~qJ~.1~~ ·}. •..1..1.~~ ~.!~.9? (O!~!.n .. 1.1086 !.]~~~.~."3,~12 0,2414 9,~~~ O.~.. (0,2193) (0,0395) Jºp~?n. J9.!~~~ J.9.'~~) (~!~~)
1993 Bomt:M'~ 0,97"13 0,1024 0,5466 1,3311 "(ó",""sêiij (O,2631' .... ·CO:44ÔS) ···· ..0~1317·· 0,0710 0,1008 ···..·(0:3760) ..··(Ôj,;i4."2) (0,1126) (0.4999) (0,4408) (0,2375)

1994 Bombr~ (0,0283) (0.2203) (0,2478) (0,2631) (0,2347) (0,2823) (0;1976) 0,2194 0.0844 0.1481 (0,0B68) (0:07f36) (0,1229) (0.1468) (0,1354) (0,1987)

1995 Som'" (0,1397) (0,4412) (0,4468) (0,2823) (0,2017) 0,0373 (0,35.05.) 0,0697 0,0450 0,0960 (0,5192) (0,2147) .'<°,2697) (0,4923) .(0,2030) (0,2556)
.'.996.Som",'. .0,4977. 0,1005 0,4123. 0,0373 (0,1693)(0,4062) (0,2612).°,0944 º,064.50,21.24 (0,.5445) ..(9,2967)(0,31.781 ... (0,3!O(j) (0,2062) ..c.0...'7."".~
.1.~7. S.o.m".ü q,~7~ .(0,6<>19). (0,5.727)·.. (0,4062). (0,6128) (º,ê'f>4). (0,7439)q,066~., 0,04~3 q.,.1.8.1.6...(On~1) (0,4028) W'~~)Çg,36441. ··.iri;!iiii4). (9,~1
1998 Sombrll (0,3457) (0,2996) ··(à,6279) (0,6164) ià,il2;5i·· 0,0938 ······o:oio,· 0,0331 0,0257 0,1516 (1,4768)·····(0:6·900) (0,9081) (0,5518) (0,2991) (0,3435.)
1999 Bombr~ 1.0998 1,9582 O3456 00938 0,7742 1.4981 0,4088 0,2535 0,0438 0,1848 (O6924 (0,6559) (0,4912 0,4776) (0,4591 0,2289)

1990 Br~".l8 (0,7411) (0,2753) 0,0897 (0,2900) u3,6729 "1l?:?8. ~1,79:38 0,232~ aO}2759 O,506~. .~P892 9P212 ~,~84. 0,0742 (0,Dq30) ..0,0064

;1~.~ '?r~f!"!~... 3,1638 "3,6651 ~,~~~? ~.1/7?~ ..~.~!7~ 9.~.~.~.~ .. O,~.~~ ~!1.~? 9.~2.. 0,2940 (9...o9.3.~~ q!9º~ (O\~~~~ Jº,~!!) ç~!~.~~) .. J9".~~n
.1.~. Elro.h.~.! ·.····(0:;;~j" (O,?7~9) q.,~09.0,~",5 .. Jq,3266) .. 0,2218.. (~,17.8~1 9,1q~1 g,~!~7 Ó:.1.6.2ii (9,~41~).. (0,'0,,,") (ql'~!l!l) (0,4813).. Çº,~1~8) (0,2271)
;1993 8rahme 0.9713 0.3781 0

1
1736 0,~8 0.6254 0,4619 (0.3009) 0,1400 0,1124 0,1706 (~,1075) (0,0556) (0,0804) ..···(0,2342) (0,142~) ····..CO:Úi79)

'1994 8rahma (0,0283) 0.1128 0,3279 0,4619 (0,2263) 0,0646 0.1452 0,1301 0,1353 0,1507 (0,1009) (0.0646) (0,0581) (0,2241) (0,1801) (0,1920)

,1995 8rElhme (0,1397) 0,2795 0,2844 0,0846 I 1~54.1 1,0438.. 0,4873 0}1939 Op9~~ .0,1003 .(Q,1649) .. (OP4~3) (O..o59~)..... (0!5065~ (0,184~) ... (0!~~9)

:~~. B~~~... .. 00,,1.9.~..7775..1 00,,4_.;~54..02. O?~~ ~ ,9.~~ g!35~. ..9.'?~.~ (~1~1).. 9,~.~.~ .9'~~.9.~ 9,1.~ J~."O?~.~.~•• ç(.00,'.002082.38)) J9.!~~) ..W,~o) ~~,~~.~~~(9'.~D
:.1.~!.. ~.r.~~~.a..... ..ro . 0.2653 ~~~~9 9.~.~.~ ç~~~.~~~~~W~;~~~~..9.,.~.~ ~~~.~~. 0,1051 J9!º!~?). ....J9P~!~) J~!~.~~~J9.'.~~9n ~~~~º)
~1998 8rehma (0.3457) (0,2814) ·····CO·,447EI) (0,1363) (0,1058) 0,3340 0,0983 0,2349 0,1207 ······0",1217.. (0,1197) (0.0347) (0,0294) ..c0.4466) (0,1611) (O,21!?1)

1999 Btahma 1,0998 1,1661 1,2608 0,3340 0,5663 0,4147 0,0316 0.1941 0.1307' 0,0945 (0,1265) (0,1142) (0,0285) (0.3120) (0,2607) (0,2336)

1990.8rasmotor (0,7411) (0,8120) (0,6953) (0,6798) 0,3020 _.~,9694 (0,27110). 0..0653. 0,1864....0 .•.4101 (0!9439) C.O).~~l ... (0,09!1) (O:,O:~5) . (0.21.1.3) .(0104~~

:.~.~ ..~r~.~~or ~,1~3.8 0,~2 ~~~~~ 0,968:4 Jº~~~~~.<9.~~.~.~).J~?~~~) ~.!124.~.. 0.0350 9!~ P.l~.~P~ J~..'~!.~). (0,7068) ~J1..'~.?~~) ~.(1.,O~n W.'.2.4~.~
.~.~. ~.r.~~ITl.~.?!.. . ~º.'~.~~) ~!~.~!.~..(0,4931) ~~~?~~) 9."~?'~" ~..'?~~ 9~?~ q.'~~.~ º)ij~~ 9~ J~.!9!~~ J9.\~.~.~.~)(.q.'#~.~~jJ.9.!?~.~~ W'~~.~.~J. J~.'~.~~
1993 Brasmotor 0,9713 1,6001 ······:;·,4249· .. 1,5499 '2,0273 0,7325 0,3220 0.0843 ~0,3191 0,4755 0,1603 0,1~~~ 0.1096 0.1208 0,1321 O,.t;I:64~

1994 êresmctcr (0,0283) 0,4541 0.8266 0,7325 (0,4564) (0,4365) 0,4965 0.1561 0,2216 0,2539 0,0657 0,0476 0,0077 (0,0262) (0,0626) (0,1289)

1995 Brasmotor.. (0.•1397) (0,4963) (0,3809) .(0,4~5) . .0,.1261 0,!.004 (0,4145) 0.06S~. 0,0943 O,17~ ~0,1774) ~0,0463) ._.Ç9.~) .. CO,4(j11) W"~~~) ... ~,21q2)

:.~.~.~.. I?~~~.~ot~ O\~.~?!. 0.4021 .~!~.~~5 9.7.~. 0,1285 J9.'.~.~?) (O,~~Ó 0,2231 ..·.·.·.·.·~,f.~?9 W~~9~. . 'OP~.. 0,1562 .9".J?5.6B.. (0,0041) 9!'.~.~.~.(0.0052)
,1~7 Elr.~,.m.ota<;... ... q,347S(0,6265) (0,4464)(0,~92)(a:45iú(0,~~:l?) JO?,2(l) ... ~;ilii~~0,"!6 0,~.5.3...(9,1()95)a:0339JO,1~~) .. (º;º~ii.q,º70qi~,li9.i~i
.1998 êresmctor (0,3457) 0.1370 ····(0·,5Õ8"7) (0,5.532) ·····(C':2·43S) 0,2707 0,7376 0.0604 0,0724 0,3050 (0,5003) ····Có";Ú4·Sj (0.4307) (0.0674) 0,1174 (O.~)

.1999 Brasmotor 1,0996 0,8123 0,3593 0,2707 (0,1757) (0.2462) (0.1369) (0.0415) 0,1755 0,3395 (0,3991) (0,4405) (0.0002) (0,3215) (0,3508) 0,1105

'1990 Caemi (0,7411) (0,6409) ..:2,2192 0,0099 0.3869 0,0871 q,O~~1. 0,1678 ~O,O~) .(0,.1170) .(0.1055) ... JO!~.o~?) (q.'19~~~ ..~~!~)
:.1.991.C• ..,;... 3,1638 1,2818 0,3276 0,0099 ..... 0,3260 ....(0.,21~5.)(0:45.2O) 0,153~ O,()947. 0,3033 (0,3153) (0,1353).. (0,1.4481 (0,3178).... (0,'~7) .. Jº,14fj4)
.1.!l!l2.~• ..,; .(0,1',,") (0,4624) . Jº:)56~i(0,2.i~i(º,6~)(0,~150)ço.:J.9~j O.,"º"~ 9,~48~. º,2!;78(O,S,;sÓl .. (0;2548) JºP!l9).jO,4:j4S) (0,1640)(0,19.~4)
1993 Caeml 0.9713 (0,0679) (0,0388) (0.5150) 0,4318 0.5903. .(0.5272) 0,0380 0,0673 0,2362 (0.3537) Cêi;2'Ose) (0\35.50) (0,1125) ·..·(0·,q·324) (0,1294)
1994 Caem (0,0263) 0,5261 0,3250 0.5903 (0,1912) (0,2423) 0.57(15 0,0314 0,0273 0,1372 (0,3864) (0,3372) (0.3949) (0,2639) (0,2317)' (0.2537)

19950 •• "" .(0,1397) (0,7531) (0,4677) (0,2423) (0,5917) (0,3350) (0,71'~) ..0,0173 0,0051. ...0,0903.. (0,9615). (0,3999) (0,5221) .. (0,~300) (0,2196) (0,3033)
..~~. C~!:mi.. .... 0,~97? 0.1920 (0,2494) (q,.~35:9) 0,3079 ..JO•.1.~.~2). Jq.'294~) 0,1146 0,0119 0,1278 (2,0721)' (1",3'545)' (1,38.11) ~.ç~P~~~.. '(0,6455) '(0,6082)
.~~?.ç.~.~!..... "'~'~~?. (0,2700) . "ci:0076" ((j~~.~~) · 9.:9.~.?~.l.'.o.•~~~~ JO!~.~~I~~ ~.'~.q~·..··0~0247···· ci:2049' (1';4'632) .. J~.i~.~~·.··.Xj)i~~~ü J~\~~g} Jº.'~.q)" · ~~·lij.~~·j
1998 Csemi (0.3457) '(CÓOO2)' (0',5300') 0,3348 (0,2305) (0.0816) 0.0095 0,0334 ··..···0:0561···· "'0',:.26'1'7" 'CÚÓS4)' (0,9400) (1.1067) (0.4364) (0.1628) ~,~

,1999 CaerTll 1,0998 "3,5679 1,4716 (0,0616) '2.0324 '2,2577 1,17:'4 0,0836 0,1204 0,3138 (0,9570) (0,8635) (0.1915) (0,6261) (0,5666) '0.1781

1990Cel~~ç (0,7411) ........• 0.,464,7 '0,2591.

1.~.~..ç~~~.~~ 3,~.,?38 1.............. . o:!~~ q.,1.~.~.~.
~.~~. Cel~~~ ..Jq .•~~~) .... _.. . º.'~~..0,1296
1993 ceeee 0,9713 0,6589 0,037~ ······0:0270··

1994 ceieee (0,0283) 0,5560 0,5180 0,6589 (0,4169) 0,1353 0,6013 0,0439 0,0603 0,2513 (0,5149) (0,2454) (0,5007) (0,1385) (0,0251) (0.1284)

:1995. cerese (0.1397) (0,4881) (0,2547) 0,1353 0,0204.t 0,1367 ~0,40~) 0,0526 9,~4.. 0,1916 (1!~~7) (0,3658) (Ol~!~l (0,4~8) (0,0904~. (0,1748)

:.~.~ .~!:~~~.C?. 0,4977 0.9299 9,~1.?2. 0,1367 ~!!.~~} 9.~~}~. ...º,288~.. 0,0513" 0,0244 0,1525 (0.9306)" (0.3238) (0.5667) W,~~7~ (0,1515) '(0.2203)
'.~.~!.~.~!~~~.. "q..~!.~. 0.3504 0,6599 ~.~~.~.... 0,0607 çq!~~~!). O,OO:!2 q.:~i"." ~.~~~~ ci;1'ú;2' ."i~..'~.~). ..(0,Úi79)'" '('0:4001) Jº\~??~~L.ç~.:~·O!.~)(~>~?
,1998 ceiese (0,3457) ··..·(0;6100)" ·····(Ci,6552·j (0,4657) '(0",4'EIS'4') (0,2892) .... ,.0..4.(40) 0,0392 0,0.254 "'(I,Ú'30' (1.0145) ·····(ii ..:i429) .. "(0~472~) (0,5660) (0,2112) (0,2311)

1999 ceieee 1,0998 0,3336 (0,1227) (0,2892) (0,2071) (0,1337 (0.3649) 0,0011 0,0160 0,1068 (0,9188) (0,6368) (0,6346) (0,5428) (0,4222) (0,2728)

. .

1990 Cemig (0,7411) (0,8908) (0,~~7~) 0,1339 .(0,.436.7) (0,~40~) (0,5784) O,~O 0,0267 O.~~. (1,1250) (0,92.00) .. (1).8!~). (9,~3) (0,2:388) (Ol~.~~~)

:.~.~.1·".~~~.i~...... . 3.\~.~~·· 4,8112 0,7671 (0,6407) u 6,63:20 ~.~i~.~~ 0.3957 gp~.?~ 9!~~.. . ..(j,~~. •• (6:222"1)"~"á"9~96).l.." (2,9617) • (1.37157) ..~~.(~}~9n.J9,.~.~~
1992 Cemig W'~.~~J. .' (~!~?~ ~.;~~~.L.~..~.'~..~# 3.9.:.9.?~.~· ~.I~~~!...·····(0.1·742) º.'~~ ~i~~.. 0,3651 ';;'cs",iiiú'j "~:'(;);i568) ···~·á;4999) (9)~.~~~ 0,0323 (j,~~.

:Úi93" c~mig'" 0,9713 u 5,8116 u 4,7598 1,5247 l2.7746 0,8887 ······;·2:4554 0,0273 0,0108 ······i1,1·S·Ú· ··..··c1-:22&i)······(Õ·,SS·54) ·····(0:1321·5)" (0.4523) ..···(0".2418)... (0,2694)

],994 Cemlg (0,0263) (0,05ú3) 0,3883 0,B8B7 (0,4278)· (0,2727) (0,0226) ···0,1069 0,037Ó 0,1922 (0,6304) (0,2963) (0,4854) (0,21Í91) (0,1263) (0,2008)
'.~.~. ~.~~!9.... .J~..~.~n. (~\~.~.~~ (0,2710) (~!?!f!). 9.J.~.~.....J~,~ê~~ ~\~~~ q'º~?. .º,~!~. 0,1240 J~.!~!.~). (0.3959) .Çº ..~~) J9.,~1}ª~ Jº}!.~.?) (9!~~.>
f~ ..~~~.i9....... . 9.\~.~?? 9..~~ .. ······0:3533·· 9!~.~... 0.4916 ~.'.~.??? º.'~~....0,0276 ºP~.~~·..·..~·:1.·~j.fJº.,.8??~) ' (~.;#~.~jJ9.,~~~ (0,4262) ~~!~.~.~1 J~.'~')
1997. C~~jg 0,3475 0,3192. ·······0:91·49·· 0,9722 "'0:2442" ..J9 .•~º~~) J.9p?1.~) . ····0#357· 0,0330 ~!.~.~... (0,6560) (0,1629) (0,3721) ~9.·l~.1.~~~·(0,0929) ..Jq!?~~
'1"900 Ce'~g'" ····ii:d4ST)" "'."(0:3379) ····Ôi,4473·j ·····ClÚOS5) .. "cci:ô'oos) 0,0894 0,0119 "'0",(1600"·····..0:0522"· 0,1675. ····(0:81·78)··· ",õ':újij ..···ÓÚS(7) (0..4693) ·····(0·,085·2) (0,1903)

1999 cerra 1,0998 0,5028 0,0710 0,0894 (0,2811) (0,2282) (0,2843 0.0039 0,0365 0,1180 0,5667) (0,2997)' (0'3826 (0,3773) -- (0,2073 (0.2283)

;.~.~. ~!7.~ JQ"!~~.~) (~l~.~) J9.,~.~). O)~~.~ J9.'.~.~.1.?) Jq,~~~) (0,2203) ~.p.\~.~ 0.0475 ~.•~.?~ ~..(~!~~~) ..~~J.~.\~.??U.~.'..Q,~~~) ..~~.(~.I~~) .:.~J~..?~~.~)...•(0,7838)
,~~.~..~~~... .. ~,1.~~. li 7 ,8560 ~~.~..~?~? (9r.~.~) .~~}.!.'?!~~~.~.~?~ ~)..~~~ 9.\1???~ ~.:~.~ ~!~!~ .l.'~J~~.~) .;~..(~..~~!~}.l." (4,9421) • (1.4463) ..~~.P.~~.~)".~·.ç~.;.~t§>.
'.~.~~ Ce~ J9.'~.~~>. J~~~.61.~~ J9.'~~~>' ~~.~Z~~ ~.P~.~~..1,3404 .J9.,.~.4.~~ 0.0219 0.0045 0,0715 U(8,(j791) u~4,12.94) ·..~.;.·.(~~~j..···..(O:OO6~) (0,5719) "(0,9715)
:1993 Cesp 0,9713 li 4,9818 oU 3,7066 1,3404 • 3,1161 ······0:2985·· • 2.0:144 .. "'O'\0S4~" ··.... ·0:0043"· .. "(1,0057" ······(1"j847)· ·····6·:1·ÔSS) (1,3492) "',0;571'3)" ···êO·,50~6?I..~·(i:i:4399)
1994 cesc (0,0283) (0,2450) 0!0629 0,2985 (0)5129) (0,18'87) (0,2230) 0,0354 o",OÕBs' OP?4~ (0,5531) (0,51 ~1) _,~<9,71'87) (0.3054) .(0,2895) (0,3611)

1995 ceep ..J~,13~7) (0,'.~.",Jq.'4!96)(0,'''''!) .cP.,.1!se) (9,13~).(0~5!I) q,0134· 0,0'07 .º,0!59() .. : ..(1,~180) (0,6453) .. (~,90.1.q) (º,~1.81... JO,~!9).(9,3I;!l1)
'úiss' c'e~""" 9.t~.~.!.? ~..~~ ~~t~.~.~~~. (0.1350) ~I~~~ 9.,.~.~.~.~..(0,1258) ~t~~~ º.'~~?~ ~l~}?~ P ..~.~.~n··.,·.(·9·;~·~~j J9.\~?~~ Jq .•~~). .(~.!~?~ J.o!.?~.~.?)
j.'~?".~.~.~.~ g ..~!~.. 0,6349 1,9302 ······0",9·1·15 0,1279 ç~!~~~~).······0~213i· .. º..~~~. 0,0217 0,0931 ~~!~~.1.~LJ.~.,.~.~.~.?)(0,7342) (0,3810) (0.2084) (0.2735)
1998 Cesp (0,3457) ···..(0:5496) ..···'0",7853) ·..···(0:5449)· ··· ..CCJ,3563·j 0,1394 ... Üi:31'·,'S)' 0.0565 ·······Oiri42 .. ······0",1332 (1,4192) (0,5326) ·····(0~8672) ..··(0;4020)· ·····(0·,14·47)... '(0:2067)

:1999 Cesp 1,0996' .. '0,0032 0,496i 0,1394 (0,1877) 0,1173" (0,5222- "'-0,0019 0,0202. . 0,0a99 (1,6555) (1,4837) "(2,Ú92)' '(0,4042) . (0.3811) (0,3830)
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ANEXO B - BANCO DE DADOS ANUAL
Observações: Outliers = * , Valores extremos = **

.1990 Conf.b .(0,7411) (0,8677) (0,7683) (0,8545) .,(0,4226) 0,5139. (0,4"91) .0,1147 ..0,0353. 0,1325 (0,9631) (1,4090) (0,9733) (0,6595) '(0,7760) (0,2088)
:1~~, .~?~!~~ 3~1~.~ W~~~~ (O 3025) o 5139 :.~.'~O .. O,,?4.4.~ (O,~,~~) O,1~~ ~,~,~.. . ~!5~~ • (1.~,1236~ U(~Z?5~) lO (4,6864) ~.~.(~,~~.~) ..~~,(~,S3~,9) ~.·.,~.??~4

.~.~. Ço!:,.i~~ J~!~~.~W o •••• ~.~!??!.~·.·.·.~.:~:?~.~.·.·I··.··.'.~·:?~~i·,,.9.'.~.~.~ ~.!~q~ ~.~.~P_l.~.q.. 0,0635 º!~~." ~.'.~.~"..(!,~~~)...•.~J~}.~~)~.~.~~?~~jj~.P.l~.~~~~ ~.(1,1951) .~..çº!~~.?I}
1993 ccntec 0,9713 "2,6456 1,4241 1,4035 '2,6239 0,2800 0,8493 0·,1560.. ·· 0,06.411 0,3060 (1,0500) (0,6819) (0,7168) (0,4534) ·····(0",4008)· (0,1226,

1994 Con18b (0,0283) 0,7387 0,6092 0,2800 (0,0222) (0,1662) 0,7693 0,1715 0,0125 0,0614 (0,3026) (0,2964) (0,4058) (0.2331) (0,2283) (0,3190)

1995 Co.nl.b (0,1397) (0,7630) . (0,5903) ....(0,'662) (0,7993) (0,5105) (0,7245) 0,0985 0,0490 0,1248. ...(0,7625). (0,3332) .,(0,3521) (0,4955) (0,2127)(0,2121)
'1996 Conf8b ~'~.~.?! ~..~~.87 (9.!~~~~ (O.'~.~.~) ~~}.,.~.~.6 ~,•.~,~~ ~l~~~.. 0,1172 . q.'~.q q,~~6~. (0,7451) ..J~,~8~~). (0,4155) J~.'~?) J9..~.~~4) (0,0687):.~.~i.~.~.r:'.~~~','.'.' 0,3475 0,7811 ..~..~!~.?~~ u 3.8662 0.8176 ~..~.~.!~.. 0,3218 · O:i'49Ó 0,1498 0,2992 ·(0",3"152) (0.0900) ·.·.·.·..ú:i;i·~·~3j.....J~.!~.~!). ...Jq.,9:1..~.~)....J~i~~!.~
1998 Confab · (0,3457) ·úi:472ij"· (0,5825) 0:.1·.;·75· · ((j,37·éiS) (0,1671)" "('Ô:1941"j iúiis · ci:jriú 0',3383 CÔ:4600)' · ci0660)

:1999 conte» 1.0998 0,8545 0,1245 (0,1671) 0,0298 (0,3425) (0,1168) 0.1123 0,0058 0.1556 (0,5782) (0,5539)

(0.0546)
(0,4295)

(0.1643)
(0,3478.)

0,0619
(0,3359)

0,1165
(0,1521)

'1~Ce~

AUO EMPRESA laOVESPA RT RT-3 RT-6 RT+J RT+6 RTB ROE Rot IlAJIDA IRR1 1RR2 IRRJ IRRA1 IRRA2 IRRA3

(0,74'11) ..(0,9004) (0,8664) (Oj5241) (0,0391) . 0,~~19. (0.t.1~) 0.0027 .0!216~. ..0,3523 .... (1)418) (1 \3.~.?7) 0,0764 • (1 P21~) ': (1 ,1452) .~O,~

..
•.1'.9999

2
'..Cc.•e..-::..•....,'..... , 3!~6}8 ~,7~~~ ~l~~~. fl ~~.~.~ ~.2.'?367 9...9.~.~ ..<0.~~Çl6~ 9.1,~.~ •..0,2??ÇI . ~,O.~~~~ :.Q?,.17,~.4) '~J?,9~!1) ~~!~~1 .. :.' (3.~~!?>. .•.•.(3,~ 1~) ,~~.214.7.??

,,c0,"3O) .0,4",;4° ..'054 ~,Cl38~.(0,1.359) ~,~ê~7.. 0,6747,,~,1lO27, ~,06'1 0,2005 g,~~~1) (1,2240) (0,697f) ..\0,~2.") (0:4265). J~,1346)
1993 cevet .. 0,97.~.? (9.~~?l 0,2~.~~.. 0,(1697 ,~P~.. 0,5774 .....·ç·O;~~l,·~j..... 9.!~~.?6 0,1.~07 0.2376 (0,8136) ....."<~.!.~"!."~j,",,··(~.~4.5~i (0,2166) ..·..coX'15) .... ~.',1.~.~.
1994 Cevei (0,0283) 1,4217 0,5744 "" 0,5774' 0,2008 '''(0'-0997) '1.4923 0,0660 0,0184 ..·..0:0724.. '(0,421 ój (0,4260) (0,6211) (0,2178)" (0,2204) (0,3789)

1995 C,v," (º,1397). (0,2063) 0,0676. (0,0997) 0,0306 (0,0735) (0,0774) 0,0702 0,0547 0,1054. (0,8266) (0,4422) (0,3498) (0,6187) (0,3433) (0,2429)
.1996 Cev"... .0,4977 .. ,c0,2371)(0,4095) (°.0.735) (0,1539) .. .0..1414. .Jº,4906) 0,(1238 O,04~20,f138 .. (0,9.669) (0,6828) (0,5181)....(0,6504) .(°,5004). (0,2763)
.~5~~!..9~.~.1.. 0.3475 (~~~.~~~ q.'9.~.... 0,1414 (0,4740) (0,6858) ~º!~~??~ ~..9.,.~.º?~ ºiº~!.~ 9.,.~~.. (0,9471). ".jq.'.~.~.~.~j.q..-~!~j(0,7312) (0,5771) (~·I~j.~·j
.,'998999cc.e•..v

v
••', (0,:,.34095987).. (0°',5

388
"'°7)..J

O
O,,66425)7

4
)«°0 ".68

22
58,..8..)) i?0.·.·,,·03&;,ijoo,'229285.iii(0,3825) 0,1210 0,0739 ..0,1215.(0:9529) ..(0,6214) (0,3302)"iii/is9j "'(0,5371) (0,2252)

" coe (0:33Bn ... oii3s9 0,1200 0,1765 '''ó'Ú59)' (2,1'84) ....(Ô:Ú;42) ••(f ,9776) •• (1,9730)"(0',i;;32)
'1990 CI8Henng (0,7411) (0,9273) (0,776~) ÇO,5437~ (9.,7071) (0,~71~) (Ol191) 0.1941 0,2067 0,322.~ (2..0972) '(2,3470) 0,2164 "(1,9910) 00(2,1168) "0,4847

1~.1 çl8..Hen~.. ..3~~.6~ 9,4~L (º,2?;2:~).. ÇO,47.1.~) ·~,5.,~~.?. ~}'17~. (91~.1,~) Ol~.~~ • 0?8~ ...." O,~~? • (18.,.2034) .~,(1~,0190) .. "~,63O~ .·J~2,~941) ~(12!34~9) ~~!4~5

~:. ~::.:;:;:.. J6:~~;j)··~.::~.."'~':~~:'·..kcii;.~ ·.·6:~~~·6:~~~..· k~~ ·K:6~j} ~:{j;~·..·~·:~1~~.~{::~~"~'~':i~~j~..·~·~Ó:~~~·"~~'ici::i~',~:,~ci':::~.~6:~~~
1994 CI8Henng (0,0283) 0,3175 0,6386 0,6889 (0,53)2) (0,33B3) 0,3.559 0,0037 0,0487 0,1212 (0,2801) (0.2910) (0.7395) 0.0168 0,0122 (0,3702)

1995 C;'Hedng (0,1397) (0,6515) (0,5075)(0,3363) .. (0,278.4) (0,3357) (0,51149) 0.,0194 0,=0 0,1167. (2,1990) (1,4754) ,(0,'"'40) '(1,3497) U(1,0763) (0,4592)
,.1~. ç~..~!1ng , .0.~9?? .. q.~.9.. .(º,4.~~~.. ~9...J.3S7) 0,~516 ,~.P?~~ (0,1~~} .. 0!05?~ º..914~. .qt~... ~~'.~?~) ,.(1 !1.~~) .. (~.!~.?~~. (~.~~6) (9.,~~?n ~9..2084)

:1.~!. ~~.~!,ng q!~~!~ ..(~,~~) ~,~.~.~ ~.P!~~ Jº.,.~.~.~} J~..!~~7). (0,5466) 0.0177 ~P~.~~ g,,~.~.?.. j~.!~~~) ~.(~.~!.~ .. (~.I~.~~n (º!~~~~ J9,~~.?~)..~J~.~~).
1998 C;,;Hedng (0,3457) (0,4873) (0,8250) (0,7497) (0.,4891) 0,2391 · (0:2;•• ) 0·,0368· 0,0431 0,0579 (1,3114) (0,8064) (0,6288) (0,8.059) (0,5691) (0,3227)
1999C•• Henno 1,0998 0,2725 (01984) 0,2391 0,0487 (0,5429 (0,~140 "(10545) 0,0551 0,0932 (1,3020) 1,2994) 10,2745 '(f,2983 "",2957) (0.,2701

1990 Cnn!~&ú (0/411) (0,6636) JO,4616) (0!3561~ '2,6058 '1,9B2Q 0,2'.391 0,1359 oresi 0,1065 ~OP075) (0,0980) (OJ1271~ (W?287) (0,1606) ÇO,~11~)

1991 Cim, Ilaú 3,1638 1,6392 0~~~1.~, ..•..~.~?~ .. ~2.~158 .º.,.~?81. (013662) .o.P~7.~ O,05!J.l I q!~ ~~? ~q,3~.~7) .Jq!~.!~n (~.\~~~). Jq.'32!?~) (q,~.~~) ~9,~.?:??)
'.~.~. ~.~!'t.~.~.~..",," JºI~X~Ú ~~~??? ~.'.~~.~ 9,~!~~ J9 0~) º1~2~. .. N~~~.?.. ..q.'1~3. .. º(~.~.~.~ 9,.1.~.~ Jº.?~~~) (0.0962) Jq!~J.1.~l Ç~I~?~~~ W'.~.~.~) \~!.1.~)
'1993 Cm,laú 0,9713 0.1199 0,1961 0,4229 0,1021 0.0547 (0.4319) 0,1141 0,0853 0,1250 (0,1028) .... (Ô.0809) (0.1090) (0,1980) (0,1609) (0.2199)

'1994 Cim, Itaú (0,0283) 0,1126 0,2334 0,0547 (0,2537) (0,1966) 0.1<150 0,1262 0,0785 0,1232 (0,0646) (0,0707) (0.1094) (0.1406) (0,1514) (0.2253)

1995 CII1l,KflÚ (0.1397) (0!4099) .. ÇO,35~5) <0!1966) .(0,0414) (0,QI47) ,JO.3140~ 0.0393 0,0241 0,0655 (~.?938) (0\1238) (O.~.574) (0,4~71) (0.1~7) ~0,2556)

:1996 Cm.ltaú . 0,.4.~?!. q!49~,7 ..<Ol~~~) J.q,.O~~?) ~!~~~ q}~.81. ÇO,~~) g!~3.21 0,~3.. ..9P?~~ (0,2240) ..(q)1.2sq) (t?\~.~1~~ (~.~~.?~l (9,~7.~1J .Jq ..~~~.~~
1997Cm,'.u·· ....0,3475.(g,43.5~) .....0.,~86.8 0,~•.~1JO,3437).(0,4~33) ....(0,~07) ~,0562 0,0432 .... 0,'47'.(~<i7.8) .. (0,.1.~~) .. ,c0,1~18).(0":?7.86.).(0,1~26) ... (º,!,l7.2)
1;;;,a'c;;;:'i~~'" (0,3457) (0,3363) (0,4996) (0,4433) (0,4300) (0,1867) 0,0143 0,0951 .. · ..ôimo· 0,2634 (0,5123) (0,1865) (0,2951) (0,3448) (0,1141) (0,1837)
1999 Crm,'aú 1.0998 0.6072 0,0241 (0,1887 0,4146 0,3271 (0,2346) 0,1092 00741 0,2877 (0,2006) (0,2056 iÔ:2784 (0,1202) (0:1237 (0,1609)

1990 C.ofelp (0,7411) (Ol684) (0,4~) ~0,~233~ 1,2212 .. Op6~1 (0\1057) OP060. 0,1249 0,~232 (0,0955) (0,1439) ..j~..o581) (0,1516~ (0,2594) ÇO,20!O)

.1991CO'.p .3,1.6.38 (0,4~97).. (0,0704) 0,0681 (0,2166).. (.0,2959).Jº,86O<l) 0,2242 . .0,0093 .. 0,'837 . (0.,94.40)(0,7373) (0,3743) .(0'8350)(0,6726).,(0,3002)
:~.~. ~~".~p.... . J~,~.~}q) W~~.~ ~.'~~'" ..,.:çº,~.~~.~ o ?.?.~.~.. 0,8770 1.1814 ~.•~~~. 9,!º?~~ 9.'.~.~ J~l~~~~.(0.5191) Jº~?~) (~!~.?J .. J9,4~.~) ç~!~.?~~~.
1993 COf., 0,9713 0,7393 0,7194 0,8770 0,3m ..·..(O,0379j iô,i·úi) 0,09130 0,1137 0,f785 (0,2980) (ii;2522) (0,1117) (0,3652) (0,3039) (0,1800)
'994 CoI., (0,0283) (0,3795) (0,1232) (0,0379) (0,6f84) (0,5773) (0,3014) 0,0069 0,0642 0,1328 (0,1853) (0,f758) (0,1501) (0,2463) (0,2329) (0,2281)
1995 COla, (0,1397) (0,6182) .,(0,5340.) ... (0,5773) (0,5704) (0,3378) (0,5561) 0,0512 0,0169 ..0,1421 (0,6616) (0,3284) (0,3185) (0,5886) (0,297') (0,2798)
,199~ ~?:f~l? ..9.•.~.9!? O!~~~~ (0,165~), ..Jq..~?~} ~.~?I.~, 0,9662 0!917~ .~!~!~6 0,~.~09 .0,~~1 J9,55!.6) W,f86~) ~9,~.3~0~ . (0.~9f), .. "'(O'~.~f).. (0,q7~.4~
.'997. COf., 0,3475 .. JO.,6.'P'.l. 0,1048 0,9662.('O,4.825).· ..(O,'fê~i .(.0,7111) .." 0,5352 0,03l!~ ~.,.25.1.4 (~,~257).. (.0.,53.7.3) (0,~~1.9) (0,5~7}(0,4225) (0,2642)
1998 COfap (0.3457) 1,3268 "'0',1212" .... ((;:1'763) 0,3879 (0,3795) u2,5562 0.1008 0,0930 0.3281 (0,8415) (0,4102) (0.3015) (0,5366) (0,2818) '''(0::''1·45)

'1999 CoI., 1,0998 (0,3288) (0,3607) (0.,3795) (0,6342) '''(0,8660) (0,1X'03) 0,2365 0,0955 0,2069 (0,2670) (0,2468) (0,1623 (0,2719) (0,2513) (0,1684)

1990 ~9~1. (0.l41~)

:.;.;,.~~.~;.- ~·.-.~·~.:;..i:).l. .~!9?~.5 ~~º?9.~.

.~:!~~:: (~:~~;jf.... ~:~~~~::~
;~995 COpel((j .•1397). Op21 O 0,0094

;.~~'.~~.~..~~ · ~:~g.·.t..·.·.·.·.·.·.·~'.·.I I...... 0...1.o1~." (º!~~~) .-•. ~.:;: L.~:~;~~.
,1998 ccoer (0,3457) (0,4194) (0,5860) (0,4596) (0,2316) 0,2623 (0,1126) 0,0858 0,0474 0,1327 (0,6348) (0,1499) (0,3240) (0,4283) (0,0869) .(0:,,05)
:1999 Copel 1.0998 0,7069 0,4793 0.2623 0,0094 0,0466 (0.1871) 0,0556 0,0412 0,1196 (0,3262) (0,1878) (0.3034) (0,2478) (0,1406) (0,2249)

. .

:.~;:.~~~~~.-..,..'. . ~~.:~.;.~~~~.:;~ç~:~~~~~~~:.~~.)t..-.-.~;;;...~:~~~~~.:~~:~~:~~~".'~:ci:~..~;~~l".~~:~~~~~~.:~;~j'~~.~.:.~.~~~~:~~:~'~~:;~~~~~:~~~
~.~? ~.9~.r.a.~ J~I~.~.~) ~.\~.~ 0,6161 0.0577 0.0522 ç~·.~~~'Ú.1,1213 ~.•~? 0",(031.. 0.1329 ..·.~.·.~·31~~Ei~j.'(1.7742) ...•J~~~) .-J~.;~~.~ü. (0,3805) ·«(l.3686)
1993 Copene 0.9713 0,1444 ·..(O~0290) ,0:2042)" 0,3·1·93· 0,7382 "(0:4195) 0.0498 0:0021· O",09rl (1,5590) ..··(1·;291·2) (1.3351) (0.6714) ·CO·,60!)"S·j ciÚi360)
1994 Copene (0,0283) 1,2629 1,6070 0,7382 0,3344 0,48'00 1,3288 0.0512 0,0379 0,1612 (0,4388) (0,4057) (0.5767) (0,1511) (0,1371) (0,2103)

'1995 Copene (0.139~) .. (0,426~~ (0!~6) ~i4888 (0,2108) (0,3296) (0.33:~2). 0,0435 .°,0384 0',1515 ÇO,9469) (0,~.?8?) (0,4~3O) ~.~,4?83) JO,13f?2) ~9!~)
..~.~ C~~~t;. . ~.~.9.?? (0.0725) çº!~.~) (q,.,~~) ..Jq~~:.~, (0,1651) .. ..cº.~!?!l '.•~..!~~ ~,~5 ··à",1658 .P},~) (q,~~~~~. J'?!~.~~~ J~,~~~~~(0.2777) (0.2398)
;.~.~!.. S~~,~ q!~!~.. '··(0'.1226) J~P.~~!) çq!~.~~J J9.'.~!,I <º.~~!jj.(0,34:39) 0.0228 W:~~? ~.•~.~ Ç:.!~~!). (0,7164) pp~q~) J'?!~~~ .. '(O:Ú~98) ~· (~!iBO?)
1998 ccpene (0.3457) ·....(0;51·52;· (0,5371) (0,2977) (0,3113) 0,2341 ·....(0:2500) ..·..·0.0019.. 0,0381 0,2139 (2,5169) .... (1''-1"1"55) (1,3621) (0,5382) "'''CO~282a') (0,1502)

1999 Copene 1,0998 * 2,9861 1,3219 0.2341 1,SSn 1,1814 0,89<'33 0.0750 0,0918 .. 0,2SS2 (0,6376) (0,5696) (0,5355 (0.1553) (0,1340) 0,0575

'1~ Du~e1ex . (0,!.~11) (0,6529) (0,31~1) (q,4~3~ ·.2?20~ ....1!51~ ~,3403 0.~4 Op5~9 0.~,~79. {O.~) .. (~.~OO?~.. Jº~8.?), ... (0.~~9~ (0,~:487) ....(O,~~)
:.~.~.,I?~~~~~ 3.1638 ~.'~~," 0,2576 1.5160 0,3107 (0,1187) JOI~~) ~.1º1~?. 0,0193' 0,1363 (0,8707) (0,5142) (O,~.1~~ (0.3600) (0.!~1.~). (0.2387)
"~'~~' p..~r.~~~ .-.. ' (~.;jj.?iij Pl?~? ·..~.'4$~.~.·.. ·.. · ~~'!~.~.~·h:.~.:.~.?i·.~ ~/~~.(.. 0.9975 º.'~~ ~~~~ .l.. ·0:1'1'21' ,0",8'400) (ci~4331·) (0.4472) ····(0·.4577) Jº.'.~). ·(0.232~ijj
:1993 Du-etex 0.9713 0,4174 0,4714 0,7216 0~817 (0,0276) ',0;2810) 0.0441 0,0465 0"."1"1·50..·..·,0:2450) "''',O:Úi33) ·(0·,2505) ·'0:21·88)· (0,1626) (0:2138)
:1994 Du-etex (0.0283) (0.0440) 0.1077 (0,0276) (0,3888) (0,2164) (0,0162) 0,0465 0.0401 0,1079 (0,1612) (0,1534) (0,2163) (0.1761) (0,1677) (0.2355)

'1~5 ~!~~~ .J~,~3~7) ..(~,4.~.~ J9,~.~) .. .c9,~~~) J9...9.~1~)Jq!1.~~'- .(0\~6Q) 9..Q:4~~ 9t~~. .9,~ JºJ~~.11) (0.~.9~~ JºJ.~~) J~,~7?1J Jº}~~.~) (ºt?~~)

:~.~ ..~~.~~.~ , 9.\~.~.??. 0.0817 ..(º~~??~~ J~.'.!.?~.~) qlq?~~ .9.\?~.~.! J~.'~!!?) '?p~!.~ º.'~.~".q,~.!:.~,".J9 ~.~) (q..~~.~nJ9.,~.?~.?~ ..Jq ..~~). (0.1340) J9.~1.
,~.~!.. ~r.~~~... .. q!~~!.? ~:~?~~~.'~.~.~... .91~? 0,0339 Jº!~~.~) J'?~~~~} º..q~?~ '?!~~~.. ....o !.~ JºI~~!.~ J9.~.~.~)Jq,~~~) Jg\?,~.~n (º.:~~.~~i·,Jºl?'?~.~)
1998 Duretex (0,3457) (0,1976) (0,6047) (0,2150)' ....·(·Ó:3·66·5) 0,0147 0,2263 0,0682 0,0486 0,1~~3 (0,7691) (0,3267) "'~~0,'32406755))'(0,4304) (0,1807) (0,1992)

:1999 Duretex 1,0998 0,4114 0,6345 00147" 0,3426 0,0475 (0.3278 00147 0,0652 0,2184 (0,4430) (0,4177)" (( (03072 (0.2916) (0,1580)

'1990 Etedrolux . J~?~~~)JºI~1.?~),.. çº..?~.~.~~q?~n ~.~?8??.. 0.1341 .(ºt~~~) º..~~ ~I~.~.º~ ~~.º!~~~? (O!~~!.~~ J~.\~.~.?~~ J~I~.~~ º!~,~º ~!~.~ ~.q..~~~
:-.~·~.f.~.~r.~.'.'.'".''''' ~.~~.?~. (0.4952) ~9.I~~~J 9~.~.~......çº!~~~.~I(~i.~,?~Jq!~!.~) P!?~.~9. ~..~.\~}~ ~:.~,..~~!. J~~?~) A 0,8187 ,~.~,~.!~:.~••2,7817 ....•.~.~.•~~~~ ~..?\~~
l~.~?. ~~.~~... . J~.'~~}~)(~~?~j (0,6824) çq??~~ J9.,.~.~} 1 ,4830 ('?t~p~?~ ~.'~.~ P\~.~.~~ ~..~.~5~ ..~~..ç~)~~.~..~à:3938) (0.9926) "'(0:6429) (0,4018) ~~.~.!~~~!
1993 Bectrc*JX 0.9713 1,7157 '~i1'963 1,4830 ""3,3180. 1p758 0,3776, 0.1116 0,1923 "0.8166 (0,7438) ..·..(·O',sisõj ·(OiW58' ·(0;3574) (0,2870) ·0,3276

:1994 EledroUx ... (0,0283) 1,9345 1,3819 1,0758. (0,2565) (0,1133) "2,0200 0.1064 0,1568 0,2316 .(0.1179) (0,0992) (0,0884) (0.1567) .(0,1~41) (0,1349)

:.~.~. ~~~~. ..J~I~.~~n (º!~?~.º} .. (0.1073) Ç~,~.~}~) 9.•.~.~? ~I~!.~~ .(~.,?~~ º..~~~.~.. 0,0588 º 1.~.~ ~9.,~~!º)... '(9.,~.~~~ Jº,~.~~) J~.!?9.?~ Jº!.~.1.~)' Jq!~~~)
:.~.~..~.~~r.~ ,~.\~.~!.?.. 0.1076 ~~.,~.~j ~.'.??~,~ J~t?~~!) J~.\~.!.?~}Jql~ ~.!~.~?. ···.. 'iÚ782 º!~~. (0.1747) ~~!~.I.~) J~.\~??~ Jº,?1.~n ('?!º~~~ J9."~)
'1997 êectrocx 0.3475 ·..·(jj'.1374) J~.'~.~~.~)(0,3178) (0,0358) ~J~}~!.. (0.3598) 0,0234 .-.~.•~?.... 0.0585 ((1:405·3) ~~.~.?~.~~ J~.~!~~)('?!~º~?~. (0,2239) (0,2778);'~':'~:~:: ·(f::~~("~::~).(~:~;:);~::~~(~.:~.~:j.~~:~~~~~:~~~~~..~~~;(~::~) ~~.:~~.~~~:~~:~~~:~~:~~~~:~:~.~~:~~~~.~.~.~~.:~:.~)~..~:~:~
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ANEXO B - BANCO DE DADOS ANUAL
Observações: Outliers = * , Valores extremos = **

0,3475
(0,3457)

................ .

....... .! .
...............................

. .

...................

I

Ano EMPRESA IBOVESPA RT RT-J RT-6 RT+3 RT+6 RTO ROE ROI ILAJIDA 1RR1 1RR2 IRR3 IRRA1 IRRAl IRRAl

:1~. ~"':t.~~~.~~.....jg,?~~1) _Jº.~?).. . 9.'.~.~ J91~~.~~ o\~~. 0,0128 ~!~~ ..•.. .9"'~~.?.~.~~!?~~~~.•(3,0518) u (2,68~) ~_~l!~ ••o 1916 .~}.~
..~~.~ ..~~.~~~~ 3,1638 ..:~..~.~.'.~~.~} 1,5422 (0,5139) ~~.~.'~? ~.~}I?~~ ~.?/~~?'?·,,·.Aii:jj.~·.· .9.'.q~~? q!~}!.?" ll(4,7480) ·.·.·.~·ii)!·ijj..·.~~.·(?i~~.üw.~.~.~)"«(I,;sgS) (0,3641)
.1.9!l'.Eleh'*'!.s... ..(O;i·i3iii .... (~.5510) "'0;775Ô ";;3;ii:i86 (0,2916) .. (~.1533).(0,49:J8) 0,01600.0CI!4. 0,0812;;'(5'6572)' (2,1509) "(2.8173)(0,6245)iô:2632) (O.•6Siii
1993 Elelrobras 0,9713 1,2413" Ô,412Cl"" '(CÚ533)' 0,8701 0,6372 0,1370 ······0,0117·· 0,0077 ·····0:13'1·0·· ···~·(2.59iii)" ·····(·'·:1·896) '''&(2",õ3B6) (0.2907) ····(0.1002) ... ··CO:3·j"(:iS)
1994 êetrccres (0,0283) 0.5537 1.1568 0.6372(0,4931) (0,0942) 0.5989 0,0294 0,0164 011264 (1,2865) (0.6943) (1,1188) (0.3220) ~0,1793) (0,2680)

.1.~ ~~.~obr.~~ J9 .•~.~~n(~\2.o(~~) <9.'.~.~~.~).~OP~~~2) 9.,.~.~.3.~ 9!~}9~.. (~P7~~) º..~?. 0,0024 º.P~.~.? QP!Q~). (0,6281) ..~º.~~~)<~.!~) (0,1812) ,Ç9.!~~)

..~.~.~.~r.~~~... 0,4977 0.4401 J~.\~~~.. '''~'''~~' 0,6508 ~.~?~.~..(0,0385) ~\~.?~ ~.:~.?~.? 0,1056 (1,2984) ~~.;~.~.~jJ.~.\~?~ (0,3936) ~~.\~~.jJº."?~~>'
~997. ~~r~~.~ .. ·· ··.·.·.·.··.·A~!·~.· ··O~464S·· 1,1675 ~.!?).~ .. ' ····iÚ472·· (0,4092) ······0))869·· 0.0537 ºp~·.I ······0:i·287·· · · ~çi!~·~·~j.(0,2326) (0.5754) ·····(0·.3519) (0,0525) (0,2037)
1998 Betroores (0.3457) ·iô:s..úij ....(Ô,5338)' (0,4092)'(ii,3303) ...(O,0127iio:2995) . "0:0325' 0,0222 ..··o,i:i20 (1,4495) (0,:i723)·iO:;;65i··iô .•83Sj ....(ii,099ii .. "iô:2i90)
1999 Betrobres 1.0998 0.6238 0,1386 (0,0127) (0,0788 0,0453 (0,2~67) 0.0088 0,0105 0,1387 (1,0963 (0,5650) (0,9364 (0.2979) (0,1480) (0.2491)

'990 Embr.co..(0.7411) .. (0,81;87) . (0,8219) (0,57",,) (0.0292) 1.•2955 JO,48:1() 0..09,7 0.ClJ32 0',."'!'.6 (0.'.137). (0,15:1() ..(0.09",,) (0.'977) (0.3171) (º,2792)
1991 Embraco 3,1.6.38 .. ' 3.0~ '3'~.~9f 1,2955 .~.!8!..1.~... 0}8~. (q,q259). 0,0427 0.02.1.2. 0!~25 . (~.,3!~} .. J9,~76!). (0,.1.665~ ..JO,~).~7l ·.. ·«(1."368",·) . J~..~.?~)
1992 Embraco (0,1130) 0.4666 0,5047 0,3858 0,4712 0,1406 0,6535 ... 0:11'59 0.0327 0,1130 (0,2343) (0,1293) (0,1179) (0,4996) .. "(lÚ792) (0.2593)

1993 Em"'""o 0,9713 (0.0952) (0.1383) 0.1406 (0.0039) (0.0357) (0,5<10) 0,1787 0.1319 0,1437 (0,0620) (0.0398) (0.0585) (0,2220) (0,1723) (0.2076)
1994 Em""'co (0,0283) 0.1514 0,1027 (0.0357) (0.36B7) (0.1761) 0,1850 0.1140 0,1299 0,1590 (0,0352) (0,0343) (0,0578) (0,1589) (0,1571) (0.2002)
'995 ~~~,o . (~,1397) .. (°.4565) .. (0.3059) .. (0.'.761).(0.191.1) .(~,~~25) (0.388?) 0,1:2'l~ 0.,056S 0,'1B:1 (º.,??9) (0,10Cl5l.!~.1.'fJ8) (~.49~1) (0,2132) .(0.,47~)

..1996.Em"'.co .. 0,4977...... 0,0892 (0.1278) (0,0925)... (0.2057) . (0 ..2.9.60) J~.~7~7) 0,0852 0.,.040.9.... º,1Tlo. JO,3:J86) . (0,2075) (0.2130) .. (0.3958) ...·(0,i~;4) . J~r2572)
1997 Embraco 0.3475 (0,5181) (0:4251)' (0,2960) (0,0410) (0,2787) (0,6424) 0,1445 0,0805 0,2300 (0,4511) (0.2432) "'cci;2s"3-h (0.3395) (0,1809) (0,1696)
1998 Embraco (0.3457) 0.3768 (0,3914) (0,2787) 0,2532 0,8427 1.1042 0,1763 0,0555 0,2426 (0,9096) (0,4288) (0,4675) (0,4566) (0,2133) (0,2036)

1999 Embraco 10996 1,0664 '2,1705 0,6427 0,3455 0,2794 (0.0159 01116 0,0877 0.2767 (0.4013 (0,3905 (0,1924 (0,3537) (0,3447) 0,1394)

'.9"0.E".!"'".!"..(0,7411)(0,7239) . .!0,5i;79).JO,9756) (0,85~2)0}Jf€>2 .;". 1,4(142 0,CI43~ ~ I2.:J8.~:.(?,?~5?)~:(6,3.~33)~(2.,!696)~(4,7866) .':<4,9226) .~:.(º.!~)
199..!. Embr6le!..... .. 3\1638 .~9..!??4) (0,8!15)1 (0,~.~.2) .1)53~ .J9~4?.?.~) (~19~1~). ~~.1.P4~. ~}.~.464 0!1.9~ .. ~J'1 ,~~.1) .~·J~,1~~) ~.9!6209 ~0.~~4) ~O,?~74~ .•• 7,~74
1991 Embr~er (0,1130) (0.4700) (0,4263) (0.4773) (0,7118) 0,5698 (0,4024) "1.1905 0,0664 0.0831 '(45.8784) '(34,9151) *(17,0671) ·~(18.2791) ~(18,0754) "(2,7930)
1993 Embrt'ller 0,9713 "7,9026 ~2,4324 0,5698 "2,7879 (0,2137) "3,5161 "0,9434 0,0111 0.0731 (1;5423) (1,4773) (0,9560) &(1,2453) '~(1,2123) ~(0,6950)

1994 Embraer (0.0283) (0,0975) (0,3580~ (0.2137) <°16625) (0,8067) (0.0713) "1,2446 0,0749 °1'142. (0,0573) (0,0689) (0.1952) (0,1114) (0,1263) (0,2536)

1~ E".!bt:~~~...(~,I.:J9!) (0.9.,.8) (0..8~7) (0,8O<;!) (0.8607)(0,552~). .(0,9324) "1.0261 .0,()139 ~,.0IõIJ2 (0,6957) (0,4881) (0.2802).,(0,81.18). (0.5486) (0,3373)
.1~. ~~~.~ 0\~.~7.!.. 0.~.8 .~0!61~~) ~º,~524} (}!.~.~.~ ~.~!~~96 01~34 ·· ;.~·.·OI8~~.2 0,0215 ~,1.27~ "·h·.:.3i~S .ú..?~~j ·.ii:i.~~~j'(~.,44?6) ·~·;,·~1·.31~i) Ç9.'~.~)
1997 Embraer 0.3475 0,6475 1,4924 '2,1696 0,4049 (0,1047) 0,2226 0.1353 ··().03SI2 0,26?-1 (0;1770) (0,1155) (0.0669) (0,3892) (0.2473) (0,2399)

1998 êmbreer (0,3457) (0.0962) (0,1473) (0,1047) (0.0605) 0,4483 0,3813 ·0,3453 ·0,2555 0,2676 0,0006 0.1110 0,1209 (0,2455) (0,0189) (0,0178)
1999 Eml:lr8er 1,0998 '3.6997 '2,6747 0,4483 "3.1261 A 2,0670 12362 uO,6678 ~03009 0,1924 0,0148 (0,0167) 0,1136 (0,2092) (0,2169) (0.0898

.~~. ~~8I~!... . .\~'!~~~)..
,~991 ~mbr~.~!.. ...~.!~6.38.
1992 Embredel (0.1130)
1993 Embratel 0,9713

1994 Embr8te! (OP283)

1~. ~~~~!.... 1.... ~O1397)
1996 E'!'I?!'.6It~ 1.-"..Ô·:~.97"j"" .

1997 Embr8tel
1998 Embratel

. .

: .

...

1999 Embratel 1.0998 1,3844 0,5739 0,3955 0,5507 0.1355 0,0667 0,1028 0,1212 (0.1417) (0,0920) (0,2646) (0.2124)

1~ Er.k:~~~n Jq?41.~) ç~!~.?f.?) .Jº.'.~.~?>. ~~!~.~~) ~.~.~\~~ ~.~..~.~ ~.~I~.~~ ~..9}}~.~ ~.!~.!.~~ 0,1757 QP~~? ."<9~~?5.~~ (0,0373) Ç~.04.~~) (0,2010) ~~t~D.~~
1~ E~IC.~~on 3.~.6.~ q..~~ P\~.? • 2,2096 ~.!~~.~~ J~.,.9.~?~~JO.~~~).. 9.~~.. 0.1557 .·. ·.·.·.·.~·,j.~~5·.·J9 ..12S8) JOP~!!} ·.jêi~~.~3~..<º.~.~.~) ··.·.·.(o·,iO~·h .. (9.'.1.~.~}
1992 êrcsson (0.1130) 0.1014 0,6082 ,(},0478) (0,3407) (O,3~98) 0.2417 0.2632 · ..··0·,17158" 0,1828 (0.1.125) (0,0721) (0,0305) (0.3920) ..<0.2070) (0,1541)

1993 Ericssoo 0.9713 (0,4496) (0,4609) (0,3598) (0,0849) (0,0995) (0,7206) 0.1736 0,0266 0.0551 (0.1817) (0,1715) (0,1925) (0.2563) (0.2420) (0,2692)
1994 Ericsson (0.0283) 0,1696 0,0400 (0,0995) (0,5209) (0,335n 0.2243 0.0571 0,0213 0.~24 (0,1843~ (q,218~) (0,2593) (0.1614) (0,2149) (0,~5.)

1.~~ Er!C~~~ J~I~.3~n ~.~!~E~~..Jq,.~~~) ~~~~~?n0,5085 ..~.;?..?.??.~ J~!~.I~~ 0.2561 9.I~~!. 9.'.~.~ J~~~!~)J9.~~.~?) .. (~!~~) J~.!?~?~~ çq.'.~.~.~.) (0.2699)
1.~ .Er~.~so.~ o.,~.9?!. ~2..5.~~. ...~}.,~?º7 ' ?.?29.4 ~~~~.~ ~.~3.~~? ..~..•~I~ .. · ~·.q>Új4~ ~.?1.~ ~!2?83 J~.Pp?q~ º,O~~ q.\f!!§.~ ..<9,~.~~~).J9.!~~~ · ·.~~.:.ri~f.ij
1997 Erlcsson 0,347'5 1.1319 ~2,1276 --3.0495 0,2054 (0,6510) 0.5822 '0,4900 "0,2668 0,2089 (0,0292) .0,028S 0,0385 ..(0,2058) (0,0826) ~q,1052)
1998 êrcsson (0.3457) (0.2194) (0,2635)' (0,6510) 0,2353 0,2658 0.19:30 0.1624 0.0392 0,1103 (0,1955) (0,0944) (0.0760) (0,4199) (Ô,212O) (0,2148)
1999 ErICSSon 1.0998 0.1204 (0,4883) 0,2658 (0,4199) (0,2457) (0,4664) (0.1064) (0.0547) (0,0168) (0,6465) (0,6637) (0,2624) (0,7207) "(0,7470) (0,3555)

1~. ~~~.~... ..Jº..!.~~~)Jq!??~.~~ .Jº,~~?~l ~~!?!~) 9.'.~.~.~ ~~}.'.~.~ 0.l?~? º.~~.~.~.. 0.1687 O,.~~?. 0,2317 J~."O~.~~ (ql~}~~) º.?~1? º.'~.~ <~!~~)
1~~ .Et.e.r~.. . "?"~'~~' ..~·.S??~ ..~~6.09~~l." 3.~~~ .' .~.'~~2.~.. ~.'.1?9~.. 0,6226 ~.~.~8.~ (Ú4úi" ~!~.~~q i9.:.~·.~.~)·<~p947) ~O"~'~~~ (º.~~~2.) .. J9.,~.?~~) W·~.~}
1992 Eternit (0.1130) (0,4046) 0,1141 0.6030 0,2567 0,2898 ... ·c0.32iii) 0.1020 ··jj".~4"B· 0.0812 (0,2121) (0,1221) (0,1357) (0,3532) (0,2103) (0,2356)

1993 Eternil 0.9713 1,8187 1.0547 0.2898 0,1638 0,2636 0,4299 0.0537 0.0390 0.0311 (0,0559) (0,0684) (0.1033) (0.1467) (0,1745) ... (0.2527)

1994 Eler,.. (0,0283) (0,3315) (0.2205) 0.2836 (0.0876) (0,2?43) (0.3121) 0.3198 0.0125 0.0104. (0,0398) (0,0707). (0.1056) (0.1044) (0,1800) (0,2651)
.1.~ Eler!",... . ..W.1}~7) (~,39~3) (0.3920) (º.:184~) io...37B6.)(~,~079)(O.2948) 0.1335 º,OCI!~. 0.0062 . (0;;,!79). (O}.39.9).. J~.18:J9).l0,4.º7~) .. Jo.,2<:I55)..(º.~7()(1)
1996 Elemil .... ..0,4977.. .<0..0206) ··(O,~Ü .,(0..30.79) (0.0445).....0..2.6.38... (0,34~1) ·....0·j.42· .0.OOO3···O.~111".(0.2.598) .(0,1752)..(0,29."8) ... (0~3) .. (0,1593) (O.~)
1997 Bemit 0,3475 0.1241 0,4818 0,2636 '0:;'509' (0,1490) (0.1658) "'(,:1'915" 0.1272 0,3211 (O,~661) (0,0550) (0.1957) (0,0794) 0,0017 (9.0954)

1998 Bernit (0,3457) 0.0482 (0,4480) (0,1490) 0,2049 0,1476 0,6021 0.2243 0,1526 0,4646 (0,3227) (0,0516) (0.Hi16) (0,1076) 0,0581 (0,0200)
1999 Eternit 1,0998 0.1502 0,6840 0,1476 0.2275 0,5203 (0,4522) 0,2996 0.1431 0.3927 0,0120 (0,0904) (0,1902) 0.0702 0.0018 (0.0559)

1~ E~~t:~.. . Jº?~~l) J~!~.~~.~..W,1.~º.~} q\~!.~~ 9.,~?Y.~ ~I~~ 9\~~ º .•º~~~ ~!~!.~ 9.'~.~.~? q,9~ Jq.'.?~.??~ <q!~~~ ~!º~?~. (0,1899) ..<2!?).~~
1~.1. ~u.~.~.ex 3.\!.~38 W.5~9) (q\1.?~.~~ 0.'.6.~.~.~. (0.5237) JO.\'6~.1) .. J~ll~6~) 0,0314 O.•~~ O.~~!. J9,6.'!.!.~} <q!~81~) (~}?7.~~ Jº.'~~) ··(0·,2246·) Jº.'.~.~)
1992 êucetex (0,1130) 0,7826 0,6692 .. (0,1691) ..···0:7373·· (0.0341) 1,0100 'O,03Ú)' 0.0071 0,2443 (1,3713) (0,9682) (0,9600) (0.3925). (O,i8ô4i (0.2580)
1993 êucetex 0.9713 1,0286 0,9103 (0,0341) 0,8637 1.3121 0,0291 0,0015 0,0169 0,1214 (0,3375) (0.4683) (0.5776) (0,1413) (0,1999) (0.2452)
1994 Eucefex (0.0283) 0,4998 (0,0481) 1 ,3121 (0,0~61) (0.3300) 0.5435 0,0166 0,0078 0,0742 (0,1822) (0,3472) (0,4192) (0.1245) (0,2310) (9,2706)

'.~~ ~~~~~ (0.1397) (0,7598) (0,7797) (0,3300) J~~~.~.~.?)Jq?~~~). (0,7206) º.'~.~~ q\~~ º.'.~.~.~.~J9!~~~?) J.9.~.~.~~ JQ1~~) (0,3442) (0,1726) (0,1790)
1996 E~~.~.~ · ·O.~4.~?f··.·.·.·~~~i·?!.~>.·.. ·.(~P44~i·"·.··(o/~i º!~.~1.. 0,7171 .'.(.~.~~.~."!~)P,1.?!.~ º .•999.~ ~!~~ J.~.'.~.~5) (1.1544) (1.,2716) j~i~~~.1)ç~.\~~.j."'(0:4633)
1997 êccetex 0.3475 1,0296 0,9201 0,7171 '2,0392 ······0:6928· 0,5062 0,1094 0.0101 0,0870 (0,9003) ····co,7SiÓ)······<"ô;fii84) (0.4997) (0,4495) ..···(C;:4058·)
1998 êccetex (0.3457) 0.3533 0,6620 0,6928 (0,5978) (0,4570) 1,0603 0,1195 0.0218 0,0794 (0,6201) (0,4329) (0.4178) (0,4907) (0.3558)' "(0,3131)
1999 EucMex 1,0998 (0,4890) (0.5277) (0,4570) 0,0177 (0,2085) (0,7567) (0.0919) 0,0615 0,1150 (0,4183) (0,5460) (0.2977) (0,3636) (0,4831) (0.2149)

.~.~. ~~~!.~.~.~~~ J~?~~~~.(~1?~1.~~. ....J9.'.~.??n ~.?~.~. 0.3470 0,0941 0,0168 0,1175 ~.P!~~.~~)..•.:J~.~.~.~}.~J~..~~!)..~~.Q!~~~. oU (3,9614) J~!~~?)
.1991 ~.~.~.~~r~.~..... 3,1636 "..?4.?5.9 . ···~..2·;3600 ·.·.. ·..;j·\~.46 ..", 3.'~!? ~.'.?~.'?? ,.0;1"7(0) ';j",ooál" ·· o:ci1"3s··· ··· ~·!T~·~··.~J6.'~.?1.~.)•• (7.0159) u (7,1016) (0,6731) ..·..·.·~~·!~~~·i.1(0,7036)
1992 fertiSerrantl '(9":1'136) 1.4n4 "'ci;7891 0,~05 1,1848 0,6154. ·~·1.79:3"2·..····0;0039 .. ···· l),OOO6'" 0,1369 1~(4,9788) ·;~··(4:21·27)'~~'Ó:910i)·~·(1·.1"161) "(1,0531) ·u·(O·.8987)
199:3 Ferti SerrMel 0,9713 (0.0879) 0,5553 0,6154 1,4412 0.4562 (0.5373) 0,0640 0.0448 0,1297 (1,3788)' (2.1649) ~"(1.9906) (0.5638) (0,6715) (0,2876)

;1994 Fe:tiSerrt'llntl (0,0283) "4.445.9 .~,2962 0,4562. 0,4341 O,??76 "4.6045 .O,~~~ 0,018.3.. ~\0?6 (0,1628) (O.~~~) (0.7013) (0.0?~6) ~0.2310) (0.3856)

.~.~.f.~!.~.~.f!~ J~l~.~~nJ~y~~.~?? (0,4023) 0,2776 J~.'.?~.~ J~I~~.~~}~~.?~~~~)0.0368 ~!~~. 0,0269 Jq!~~} J~.?9.~?]. J~?~~ ~~!~!.~~~ ,Ç~.'.~§~.~.~..·..~~·l~~·~..'
~:.j.~::~:~~:: ~~~i~·."'(6:~~~~)..· .<~:~1~~)·ç~.:~.1-~.·..···(6::~)· (~':;~!!j·····~ci:~~~~~~;~~······ci·:ci~~···..·..···}:~·~r····.·@:ffi§~ .~~..~;:;~~~ ·{~·:~;n.:.~.g.:~~..::.g:~~~."~{~':~'~i
1998 FertíSerrere (0;3457) (O~o.072) (0.4066). (~!~~) (0,3380) "(Ô!39~~). 0\5173 0,2982 0\1529 0,~.6.93 (9,6~~) .::.(0.,.49~2) __9,1035. (~.4~6) (0,3997). 'Q,2~96
1999 Fet1iSerr6l18 1,0998 0,4608 (0,1027) (0,3961) (0.3043 0,0370 '0,3442 '05842 (0,9854) 1.1966) "0.9079 (0,9504) "(1,0987) "'1.0227

'.~.~. ~~~.~.~ Jq..!~:'.n J9.!?~~n (0,8585) ..(~?~) ~.\~.~.~.1 ~.~l~.~ 9...1.~.1.~.. 0,1465 9.S~~ ~?!?~.~~J~1?~~~9~~J~.'.~.~?.?)..~.(~]~~n'l." (2,8425) .~.~J~..~~) ~.q..~!~
~1991 .~erU'?t.~S:. 3.1638 º.'f!~.3 ······0",3;;·5·· • ~.?~~ O!~~~ 9}~.?B J~..~~~) ~.,~~ º .•.~1~3.. '0.571~ "(12,5218) "(10.0~~) •• (3,1791) '~~',':üm9)•..(3,5192) .. '~'?'~~
1992 Fertibres ····(·0.113CÍ)· 1,1019 0,970S' 0,3858 1,1891 0,4112 1.3698 0.0675 0,0915 ··.. ·0:3031·· 'Ã'ÓCI,1196) '~~'(S:76j7) "~~'ó):a94j·~·("i·.3421)"~'Ój688) ~~.1.4705

1~3 F~jbf'es.... 0,9713 .... 1.2961 0,37~7..... 0,4112 '?,1~7 .._,,1.,5937 0\1647 ... ~..a.735 ()})63~ ...o,.~~_1 .~·(4!4519) '~J4,.4.2~) ..·~1,9953). "(2,42:90) U(f,42S.3) .&.o,~ª~.2

:.~~ ~~i.~~~... (0.0283) ..~~..~Z~.1.~~~.~,6?~~. ...~.•5.~7 ~..?.~~. .1.,.~.~r;as. " ~.P~~..~ ~,?1.~ 0,0305 ~P~! J'O..???~). J9'!~~~. (0,4751) Jqi~~oj ."(9,~~) (0.3384)
1995 Ferlibres j~!~.~~!jJºlº~~~ Jº..~.~l 1.1408 J9.'.~.~?~)ql~.~~g J~?~.~.~~ 0,0917 º!~~ q.'~.~ {q?~?). .J9.,.~.~.~J·..· i~;~~~j~º\??ºº~ Jº.,~.1~l (~,~~~j
:1·~ F.~.~~~·...... 0,4977 1.2228 0,~º~ .. ·······(;:1'24jj· 0,6802 ~.~~52:0 0,4841 ····0",2S7·j·· 0.1682 0,3720 (0,4654) (0,1913) 0,1403 0.0522 0.1596 "'0,5597
1997 Fet1ibras "0;J;i75 ····(0,2650) 0.5991 "'-"';",35'2(; 0:Ü;91'" (0,51.~9) (O~4546)" "'0;1'339' ,,0',0847 ·······o:2i?1"fi·· ····CCl,BOO8) . "'(iús51')" "'('0;4571') ·····(0~3Ú;ij·· "'0:2041)' ····..0·.013':2··

'1998 Fet1ibras .Çº~57) 0,1653 Çq.?453) (0,5199) (0,0.~.?7) ~!450!. 0,7810 0,1536 .~W~6 0,1n1 Jl!5~~) ... (0,867~) '~º,!7~) .(0,4471) (0,2509) (O,êi7s6}.
:'1999 Fertibrt'lls 1,0996' 1,8469 1,9414 1,4507 1,2691 0,2152 0;3558 0,1228 0,1643 0",3239 0,4333) (0,5067) 0.1618 '(0,2218) (0,2597' ·'0.4289
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ANEXO B - BANCO DE DADOS ANUAL
Observações: Outliers = * , Valores extremos = **

.~.~.9:~~~~~... . w.~~~.~)(0,7467) J~.'.~.~.~.~ç~!~~!.~) .. J~.'~~'~) 0,0596 (0,0216) ~.'~~~ ~!~.~~. ..~•..~!~~~ .....• -ºp~!. J~.?.~.~~(0,4890) ~.º,,~~ê~ ~.'?~" • 0,1717
:''''9.1.Cl<o.I.Z''''... .......3.1638·ii;:23Úij 0.2S51 0.0596. 0.2679 .. iii:iâ8iiíio.iii53j ..~P'93 0.1528 ~1.593OJ2,013S) (0,64!') .··jii:ooiiij ~.0.7249 "0.9070 .~ii.ii7sa
'1992 Grozziolon (0,1130) . ·(ii:iiâiiij (0.6923j (0.1888) ·(0:,·079) 0,0613 0.0371 0.0501 0.0392·· "1.0137 "(4.1709) '(1.9241) '(2.0607) (0.'572) 0.0946 0.0793

1993 Gtezziotin 0,9713 1,4274 1,1169 0,0613 • 2,0041 0,4547 0,23"14 0,0103 0,0219 '0,6646 (1,5371) (1,0710) (1,4259) (0,1637) (0,0825) (0,1443)
1994 Gre:z:zlCtin (0,0263) 1,S2~6 0,3047 0,4547 0,1053 1,2385. '1,5971 0,1064 0,1139 0,4211 (0,2851) (0.2065) (0,3660) 0,0333 0,0667 (0,0019)

~.~ ~~!?:!?I.~ Jº.'~}~n.J~P~~~? 1,0254 ~.!~~~ ..•.... 9.,.~.~ ~,~~~:? ~!1.~~ ~.'~~.. 0,1082 9.,.~.~.~ (~!~~n. (0,1845) J~~~?) .. "(~!~?J (0,0471) ....(~!~1)
..1996 .~~.e~... ..CI,4.~.!? ql~~~~. ·····o,3243·· OP~~ ~!5~q~ ~.7.?~.~. .(q,~~) ~!1~2?. ··.·.·.·.·~.:Úq.i"." . o!~~!~ J9 ..40.2~.~ ~º;jq~.~jJO.J.??~~ .. ~~,~~~) ~!~~.... ~9.'.~..q
'1997 Greniotin 0.3475 (0,0794) .. ····0':5103"· 0,7549 (0.2?92) (0,5261) (0,3168) 0.1327 0,1017 0,3432 (0.4706) (0.1232~ (0.3083) (0,1731) 0.0170 (0,0642)

1998 Grezzloth (0.3457) (0,3213) (0,7018) (0,5261) (0,1276) 0,1075 0,03?4 0.1176 0,0508 0,2875 (1,0824) (0.3678) (0,5707) (0,3397) (0,0649) (0.1382)
1999 Orezziotin 1,0998 0,5540 1,0345 0,1075 1,3276 1,0344 (0,2599) 0,1582 0,0902 0,4569 (0,4714) (0,3495) (0,5403) 0,0152 0.0558 0,0018

. ANO EMPRESA IBOVESPA RT RT·J RT-6 RT+J RT+6 RTB ROE ROI ILAJIDA IRR1 1RR2 1M3 IRRA1 IRRA2 IRRAJ

1~. F~I~~.!~~.u.s (9?~.1.~) ..(~!~?~n.J9.'~>,Ç~!~~) (9.,.~.~?1.~ J~I~~~~)JO!=~.??~ 9.~~ Pt~~. ...9...o?~x J~!1.~) '(CI!~..!7.~ ~ql~~n (9!?4.~~~ ..J9.'~~?'~) ~~!~)

:.1.~.~J.~/.~.~.r.~~~~~ ~!~.~.~ J9.~~.~>. ..j~!~n .. ~9~~.~.~.~..j~!~~n CI.•.??~.~ J9.P~~. 0,0122 0.0297 ~!~!.~q J~.'.~.~7.?}.~.ç~.I~~~nJ!.\~.~?~). (0.9562) • (0.9353) J.9.'~.~.~.~)
1.~~ F.~!~~.!~~.~s Jql~.~~) o!~?~~.. (0,1209) 0.2211 <.0,1~) w;~I:~n.. 0,1500 o;Cjws· ~.!~!."". o.•.~ .. <~.!~.1~.~~.. (1,"781) J~~.!.~~)··(.º;~~~.~~.··X~:.~~3)" (0,1568)
1993 ronas tewue 0.9713 0.5124 "'Ô,6433 "(0::31'20)' 0,7396 "1,7177 "(á:2328) ·o,0941· 0,0641 0,3092 (0,2491) "Ó),.1809) (0.6051) (0.0149) (0,0949) ······(0:0925)

.1994 Fones reeus (0,0283) 0,6036 1,2374 ·1 ?177 (0,1783) (0,4437) 0,6503 0.0800 0.1128 0,3815 0,0749 (0,1730) ~0,2808) 0.1395 0.0117 (0,0271)

1~. F.~·!~~.!~~':l.s J~,~.~~!)(O.!~~.~n (0.6854) J~!~~~n JO.~.~.~) .. (º,~~27) JO.l~~.~~~ º .•~~9.~ ~19).7.~ ~.'.~.~1.9 Ç~,?~4~) (0,4.~83) Jº..~?9.?) JO!3~~) .. J9 .•.~~) ç~!~~.n
~.~..~.'=!~~.~..T~~~~ ~\~.~!.? J9P~~~~ ~~..!~~~~~. (0,3927) 0,1089 0,0965 ~º,~~~~l CI.!~.!. ql~.~ 0,3258 (0,7878) (º,~~~) J\~.~?) çº!~.~) (º!~.??~J (0,2703)
~.~!.~~!~~.!~~.~.~ º.~75 ~!~.?~ q,~.~ i:I,~~.I·.·.·.··.·.9.:.2.#9·.·t.·.·.···~·;~·~·~.· J~.!~~.B4J º..~~~. 0.0398 q.:~.~.~· j~·!~~·1.·~·j (0,7415) J~,.1}~~. (0,1361) (0,1072) ·.·(ii,~·)
1998 FOrjas Tewue (0,3457) 0,4663 (0,1286) 0.0059 0.6057 0,8328 1.2410 0,1179'" ""0:0031 0,4144 (1,2942) (O:6967j (0,9780) ·..··(0':025,·)· .... o",i)88S" & 0,1733

1999 Forjas Taurus 1,0998 1,1425 1,4380 0.8328 0,2805 0.0158 0,0203 0,1125 0,1126 '0.5672 (0.1664) (0,5893) (0,5372) 00253 (0,0954) 0,1400

~~. F.!.~.~~... ...Jº,!4.1.~) (~!~?~?~. ~.'~~4.. . .~:?9!8 :..?P"??? ºl~~~ ......•.~.?,~~ 9!~~ .o.!~.~!.? ~.'.~.~ 9!~!~.~ .(O..O~~.?~ ~ºI~~) º!~?~. (~!.1~.~) (~!~.~)
.1981 FI'as:~~ 3.1~~ ~O.~~.~) ... (914198). 0,7492 .<9'~~)'" ~O.,.75.oa).J9.92!~~ ClJ)9?~ ..9,1~.54 ..p.~.~!.~.(O,~O8O) CO'.1270) .. ~0!~.6~7~ .. (O,~~??)... (0,10?~J (0.1407)
1992 Fres-Le (0,1130) 0.5387 (0,2597) ... (ii.7S0à') 1,2607 (0,2827) 0,7348 0.0101 0,0009 0.0062 (0)8544) (0.5511) (0.5742) (0,4149) (0,2720) ",0":2"700)

1993 r-es-te 0.9713 (0.5545) (0,6013) (0,2827) (0,6938) (0.2068) (0,7740) 0.0722 0,0063 0.1510 (0,3825) (0,4414) (0,5631) (0,1684) (0,2162) (0.2620)

'994 F,",-Lo (0.0283) (0.0016) (0.0373) (0.2068) (0.5619) (0.606S) 0.0275 0,155' 0.1420 0.2562 ('.4565) (1.6340) (0.2694)' (' .2954) "('.3710) 0.0945

,~.~. ~~~~.~~~...... . J9,139D ~.9.1!?:~9) W,.~.~.9.5) ÇO!?9.~) JO!.5.~.4~) (º!~?~) . J9.l64~m .~~.1.,.~.1~ W~~~... 0...2..1~.~ ~1!?~) .(~.!~9.~.?~ ~º..~g?l ~..c~.\~??~~.W"~~?) JºI?~.~)
:.~~6. Pres-te .~1497!. .9..?399. (ºW9?~.. (O"~~'~) 1!~.!.~ . '1 ?248 0,q221 9!~~. '. 0,28!?:?' ~1~382 co..~.~.5.9~ 0,0165 O!~~~.. ..W,~.~~)ÇO\~ ~~.. .O"'~"
1997 FI&s-Le 0,3475 (0,2572) 0,9515 '1,7248 (0,1362) (0,2566) (0,4481) "0,9321 '0,3651 0,2836 0,1427 0,1648 0.2547 (0.0345) 0,0465 0,0582

1998 ftes-Le (0.3457) (0.1023) (0,3574) (0,2566) (0.2869) (0,4677) 0.3720 '0,4374 0.2161 0,2536 (0.1279) (0,0330) 0,1011 (0.2769) (0,1111) (0,0144)
1999 Fras-Le 10998 00750 (0,3223) (0,4677) 0.0381 0,2566 (0.41380 0,0706 02184 02698 0,1088) 0,1587) 0,0660 (0,1431) (0,2115) (0.0069)

1990 ~~.. ... (0,7.41') ..+ ..1 ....:1: ::~: (~:~~:)' t I··· .

1993 Gerasy 0,9713

:1994 Gerasul (0.0283)

.~.~. ~~~:-uI .. . .. JºI.1.~~D. ..
..~.996 .~~.~S:UI... ....CI.,.497?
:1997 Gerasul 0,3475
1998 Oerasul (0,3457) (0,2051) 0,C037 0,1121

"999 Gelos", 1.0998 0.115' 0.0'69 (0.205') 0.3315 0.4074 (0,4889) (00293) 0.0572 0,1461 (0,6040) (0,5438 (05649) (0,3226) (0.2976 (0,'833

......... I··
. ···············1········

.~.~~. ~~~~ (~?~1.~) .(º!~.~~) ..c9!~.~.~.~). ~t~~ J~.\~.~ ~I~~~~ JI?!~6.?~) 9P~~~ ºP~~~ 9.•.~.~ ~~.!,!~~) (1 ,5518) J)).?~) ..(9.,~.1~~ ~J~!~~.~ Çº,!.??)
:.~991..~e:r.~~. 3.\1.638.' 2..~.qg~ O!~~? ~.•.~.9.. .~·.~.,.~?1 9.'.~.219. J~,~.~72) 9P?5~. 0.0811 ~,5023 ~~.~5...o.~.~.6)..;; .~·~·:4·i·46j~~Q.\O?S!D~ Çq,~.1~7) <O1107) OI 09132
1992 Gerdetl.t (0,1130) 1,6787 0,8416 0,1210 0.4942 0,7220 '2,0201 0.0678 "0,1195' 0,4021 (18023) (0,9645) (0,6810) (0,1998) (0:0271/"'~"0:3S9~

.1993 Gerdau 0,9713 (0.2286)' 0,0302 0,7220 0,0452 (0,0403) (0,6087) 0,0315 0,0641 0,2815 (0,6040) (0,5974) (0.6983) (0,1459) (0,1438) (0,0761)
1994 Oerdau (0,0283) 0,2062 0,2058 (0,0403) 0.0039 (°1°945) 0,2413 0.0621 0,0749 0,2954 (0,2423) (0,3755) (0,5771) 0,0333 (0,0125) (0,0615)

.1~. ~d.u .. JQ,'3~7).JO,614~)JO,?.'28) .(O,()94~). J~.,.48.'.9) .. (Q,~793). . (0,5',161 .... 0,0325. ..~,O'~00.'5'2 ...J'..~{)25).. JO}2(6).(~,8~~~) (O,45421JO.22'.9).(0~1)

1~ Ger~u . .0\4977.. . ..9.•~1~ (º~~.~~).. J9)~.~.~) .~"~~ . 2,0273 0lq?9~ ..~.~~59 .....~.'~.~.~?...9,4~~~ (1.0307) (~!5~~~~ ..J.~,.6395) ÇO,~}73) (0.0206) • 0,2595
1997 oereeu 0,3475 0.5748 • 2,5735 '2.0273 0.4134 (0:1"3"00) 0.1687 0.0816 0,0976 0,3384 ···CO".s923) (0,2808) (0,4676) (0.1067)" 0,0042 . ····O,Ô210
1998 oereeu (0,3457) (0.2738) (0,5724) (0,1388) (0,1562) 0,8083 0.1099 0,1086 0,1041 0,3286 (0.8453) (0,3169) (0,4185) (0,2101) (0,0145) 0,0411

1999 cerdeu 1,0998 1.2822 1,7743 0,8083 0.1659 (0,3168) 0,0069 0,1665 0,1415 0,2305 (0,1408) (0,1892) (0.0979) (0,1020) (0,1406) (0,0290)

!1~. ~~~e~e: Jº..!~~~>' (9.l~.~~. (0,0263) ....(~!~) .. (0.7751) ~.1?~º1 º!º"~.? qp'~~ ~.~,3~?~ ~..º!~2~.? J~.;~~.~~...•.~J2...??~.~~ ~..9...?CI.9.~..~~.Ç1.!~~.~~~.. ~~.ç~..J~.~). ~~.~~~~
'1991 Gre~I.~~... 3.\~.6.~.· 3,0972 (~.,~~..~) ~.•~~. .. "~·I~~{i2·.·.~~.l~.4.~~.. (0.9~~) .." 0,6980 ~..~!?5~8 ~.9.!!~. (2.'~.0.1D ' (2.4587) ~:?7~ ~.(~,4~?S) •• (1 ,5182) .~~..9.~.~~
1992 Cofadiente (0.1130) ·····(0.9226) (0,7643) (0,7448) 1.2726 .~4,8015 (0.9128) 0.2049 0,0080 0,3470' (2,7637) ·~···ái6á3i (1,4007) • (1 ,2698) '~~'Ú,27Õ7) (0,3480)

1993 Gradiente 0.9713 u 8,8432 ,. 6,1029 u 4.8015 ·1.9662 "3,4910 ,. 3,9333 0.1103 0,1703 • 0,6667 (1,2179)' (2,0847) (0,3833) (0,5445)' (0,7162) •• 0,7109

1994 Gradiente (0,0283) "4,6553 1,1817 "3,4910 1,0911 0,1392 "4,8200 0,2817 "0,4026 '0,6146 0,2855 0,0971 0.1963 0.2697 0.0503 '0,1581

'1995 CHediente Jº .•~}~n. .(9.!~.~?~~ º ~?~~...º!~.~~. . ..9.P~.~.~ º.'~.~~? J9 •.~~.?) q..~~.~ :.~~~~ 9.,.~.4.55 J~!~}~~ J9,.~.~ q:~~~ J9!~.~~ J~.'.~.~) (~,~~.
:·úi~..Ci.~~.~i'd~··" 9,~~!.? (0,0386) 0.2987 ~!.~.8.~. .(0PC!:I?) ..c0)?59~ J~,~81} O •.~~.O.?.. 0,1645 ~!~78. (O,21.~0) (0,2714) ..J0};).~.11) ..J().~~.~). ~0!301.~].. J~P?!.~}
1997 Gradiente 0.3475 ....(CÚá74) '((Ú034~' (0,37~) (0.7552) (0,7957) (0,7309) u 1,0180 . 0,1288"' 0,2479 (0.6630)'" (0,729")' (0.1114) (0,6506) • (0,7134) (0.09~2)

1998 CHediente (0,3457) (0,6275) (0.7197) (0,7957) (0,7369) (0,5208) (0,4307) 0.2344 ' 0,3181 0,3254 (1,6814)' (1 ,6561) "1,2818" (1 ,6302) "' (1 ,6082) •• , .3224

1999 Gradiente 1,0998 u5,8803 1,9944 (0,5208) "16,6214 "19,5706 '2,2766 &0,4550 "0,3865 0,3580 (2.0111) '(2.1465) "1,2141 "(2,0543) "(2,2666) "1,1162

~.~ ~et~.~~ J~l~~.)) o ..~~? (0,0220) (9,3~~~~ ~.•..~!~~~ .•••• ~.I~()~~ ·.~.~l~~ º!~.~~?.I º!~.~~~.......•.. ~,7~4~ .. (0,0398) J~.!~.~.~~ ..J():~!~) S~l~.~~!...~.'~!.. ~!~~ .

..~.991 "P!~~~... ... ~.!~.~38 .cq.•~~9>. .....·(º!1.~·j 1.~~~ 0,3431 . ~CI.~.~) .. ~()!~.~1). 9P~~.. . 0,91!~ . ~,~!8. ··..ii".:1".~.~.~.~Jº,60~) .... J9 •.~.?~) .Jq.'~~~~) .. (9!226:4~. (0,2274)
'1992Iplreoge (0,1130) 0,2547 0,4362 (0,2094) "'(0.0249)' 0,9705 0,4146 0,0989 0,1530 "0,9639 (1,9524) (0,8574) (0.43~) (0.4852) (0.1925) ..··;·O':ii1o
1993 Iplrang~ 0,9713 u 4,0824 '2,8787 0.9705 • 2,6048 "1,7117 '1.5782 0,1522 0,1107 0,2410 (0,3181) (0,1844) (0.1676) (0,2875) (0,1655) (0,1416)
1994 lpiranga (0,0283) 0,7184 0,8614 • 1,711~ 0,1830 0,0309 0,7684 0.2744 0,1966 0,2542 (0,0456) 0,0027 (0,0321) (0.1374) (0,0632) (0.•1262)

.~~ ~~~~ (0,1397) ..~9.~~.?~~ J9.'~~.~). ~!~ J9.'.1.~.?9)" 0,2415 (9..7.~.~~ ~.'~~6 ~!~~1... 0,1180 J2!~~~). (0,0995) (0,1484) (0,5133) (0,1610) (2!~!.!.)
;~~~ .~~~?& ·.·.··.·.~.;~9n·.·f º..!~!~.. 0,2886 0.24.~.~.. ..~!42~!. "'Ó:;'82i3'" 0,1935 9.!~.~?. 0,1320 Cl,Zii3· ..J9.~.~.?3) ···..CO:à"i01)····«(;:1"1·22) ·····(0;2845) ····CiÚlS78) (~,~~.~.4>.
1997 Ipirenga 0,3415 0.1457 '0,2985' 0,1826 (0,0119) '(0."374"5) "(0:1'497) 0,2238 0",:;:;11' .. ···0:1882.. (0.2371) ... '(O,D3OO)'··..ój;1232) .... CÔ:2919).... (0:061'0) (0.1614)

1998 lpirenga (0.3457) (0.5359) (0,5342) (0,3745) (0,2533) 0,3291 (0,2907) 0.2324 0,1176 0,2752 (0.5274) (0,1044) (0.1909) (0.3597) (0,0441) (0,0989)
1.0998 1,4840 0,744B 0,3291 0,7353 0,25'16 0.1B3O 0,0936 0,1020 0,2612 (0,3567) (0,2422) (0.2231) (0,2465) (0,1651) (0,1132)

1.~. ~.~~~C! Jºl~~.~) (~!~2) (0,7773) (~l~~~ ~·.~.1~?~!. ~..?'.~.~.~.~ 0.6917 0,1117 º!~.?2.~ ~:..~.!~?~ 2!9~.. (0,1957) (0,4231) ~\?~.~2. 0,1584 0.0788
,.~~.~..It~.~-?.. .~!1.~~ ~},.~~ ·· ~··~;4·1..~ ·.2 •.~1~.~ ~:3,~? ~~4~. ·····.··O;1.#~( ·.·..9..~.~·~9··~.~.~.~..~. • 0.5937 (0,6032) ·· X~;~2#!j ~~.;~~~~. (0,1613) "ji,019fj' ç~:~.~.)

(0,1130) 0,7970 1,8484 1.0400 0,1658 0,6821 1.0261 0,1255 0.1221 .... ·iúsú:i···· ··(Cl."4·5s8) (0.1394) (0,1874) ·····(0,3278)· . "(0:0778) (0.1157)

0,9713 0,2547 0.5929 0,6821 0,3181 (0.0089) (0.3635) 0,1343 0,1216 0.3221 (0,1348) (0,0601) (0,1396) (0,1505) (0,0712) (0,1556)
(0,0283) 0.0941 9!2677 (0.9089) (0,1654) 0,,3O~ O,12~iO. 0,1303 0.1320 0.3051 .(0.0695) (0,0415) (0,1223) (0,0937) (0,0622) (0,1534)

:.~.~. ~.~~~~ ~º.'~~~!). 0.0190 (0,1119) 2!~.. 0,4959 º!~~~ ~•.~.~~.~ ~.,~~. 0,1069 9 r:~.~ •.•... (2!~~) ~'(CI.•.9.?~.~~J~,~.~~!) ~~!~.???) (9..~~.~~) (21~.~)
1~ H~~!1C0 0.•.~~.77 ·.. ···o:~~.~.I".~)~~ ~.'.~.~.-q·A~.L.O.~~.~.~.~. 0,0449 0.1848 ~.:~~ ~!~!.? ..c9 ...CI.~D 0.0352 (0,0446) (0,1975) (0,0.134) (0.1301)

0,3475 0.3225 0,6078 0.,4135 0,3376 9,1103 ·····(O:01E:5) ·····0;1·731· 0.,1888 0,2005. (0,0903) ·ci:02~·' ··· ..(Oijs04). ''''0,21"77)'' '''(0:0295) ·····(0".15'33·)
(0.3457)I .... OP243 (0,1879) 0,1103 0,1~1 0,3332. 0,5655 o..~973 0!2279. 0,2391 ·(00'.0'63OS·3~) 00·.0083567~···J~0·,004267'4)·.c?0·.=057··.6,l) \00.··00.,25

8
·
3
')L.«00·',',29

(9
3
2
))

1.0998 1.3229 06427 0,3332 0,6551 0,6097 0,1062 03255 lO,3830 0,2193 ([ (C

1992 Haubt'lnco
1993 ~at.bt'lnco

1994 ~aubanco

1997 llaubaoco
1998 IIS1:banco

1999 nacoerco
.~.~. ~.~.~... . Jql~.1.~) J9/.?~~~ Jº..~~.D ..(~?~~) 1.,~.?~ !ll~~~ CI.!~~.~ º!~.~.~.. 0,1141 ~g.!~.~~ ~:~1.~~.. (0.3331) J~,~~n. ~\~~ ç~..~~.~.~ ~~I~~)

....~.1.6}:8 ~]~2.~.. 0.6705 0.,1834 ~ 1.9147 0,3~.~ ~()!~~~) º!t?S~.1 ·..Õ:;·438 91~2~~ CI.'.~.?~ ···..Ôj·7SS· ~,~~.~.2..L.." O.l~ ..•.~.q..~?~.!~~~~~
(0.1130) 0,1395 0.5890" ... 0".3396····· ..(0:0811)·· 0,8408 0,2847 0.0722 .. 0,0310"' 0,0825 (1,3799) (1,0748)· (0,7445) (0,7937) (0,6529) (0..4294)

0..9713 1,1554 1.1111 0.841)~ .9,7025 0.,0771. 0\093~. 0.0811 Q,0942 ~,?~ ...(0!6687) .{0.,l068) (0.•085?). (0.5899) (q.6~98) (1)!~1,~.º)

...... (~\~?83~ (ºP~04) OP!~9 0.0771 ~ºI~~~).. (~!10~) .. Ç~,03~.1) ~.P~23 9,~.8.~.. 0l~.~~~ J~1~.~.~).. J!.,2~~~) ~~\?23.~) ..~.O.r~.~~l .~·(1.\~~.2.) .J!l.•.~)
.'.!l9i;. '.~...... . J~,'3~!). \~,~4~?l .. JQ.13.57) (~.'04~l 0,4~ ~,~!?5.. 0,1064 .. Q,º~3 0,ClQ46. 0.0246 (1,0?6!). (0.8200) .. JO,~~!l9)(',O'.O?l '(0.8098) ~..(O.~~'~)

..... 9.!~~!? 0,3n1 0,2435 0.3725 0.2498 0.2165 ('0;(;8'05)' ~,14~2.. 0,0018 · ·~·,9·i'~i.... (1.•.~~.~) (~·~·~·~·7j (0..8325) .~J~.~!~.~)·.•...·(1"'.3005) •• (0,8380)
0.3475 ······0,0013.. ··..0:2426·.. ··ij"."i·165·· ci:0698' '('0~~'83) ····(0::;11"23) 0,1729 ··..o·,~(· 0,0888 (1.1691). (1,0893) (0..3302) • (1 ,1659) "~;'(1':ci8s8) "'cfi,32Ú'j

(~:~~)(~::[!~).J~.::~>... (ci:~~)~6:j~) ~:~!:~:~!~~~::~.:~.:~~~..o~~~~ ~~:!:~~~:~~~~.~:i~~.~b:~~~~.:~~~::~~..··O~';~

1991 necse
1992 'Hause
~993 ãeuse

1996 Hsuse
:1997 Hausa

1999 aeuse
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ANEXO B - BANCO DE DADOS ANUAL
Observações: Outliers = * , Valores extremos = **

.~.~. ~~~~ .<~..!~~~)..<~l~?~~)(0,8589) (0,7424) J.9.l~n Jql~~). (0,8316) 0,0079 ~P?~~. 0,2407 çq~~!.) J~~.~.~.~J(0,4537) ..J9.!~.~~~J~..~~.~~.~~9.I~.~?I)
:~.~ .. ~~~b~... 3,1638 0,7715 (~.!~~) ~~.:~.~.~t 2,0116 ~.!~~.?9.·..·.·.·.~·q;~7.~6j 9.·!~~.~·.·~!~3 .. ·.. ·~··O:7333 u (5,7917) .~·J~!~O~>. '~~"(3:ro79)' ~..~.'~.~.~.L.' :q..~~~ ~.g!~~?
'1992 Mesbla ·····(0-;11·30) ·····1··,6766·.· 1,1422 0,4329 ·····(0,19Ú5) 0,1907 ·2,0178 0,2792 0,0642 ·······0:3588" ·.. ··(·2'.3"7'31) (1,0044) ·····,·1·:0989) (0,1388) 0,1275 O,~197

'1993 Mesbl& 0,9713 0,5167 0,3413 0,1907 • 2.3915 0.7472 (0,2306) 0.0751 '0.0781 0.2855 (0.4638) (0.25'79) (0,4006) (0.0914) 0.0041 (0,0886)

·1994 t.Iesb~ (0,0283) .0,0797 0.1478 0.7472 (0,6992) (0.7824) 0,1111 0,2113 0,0510 .0.1539 (0.4555) (0.3~39) (0.3111) (0,3779) (0.3301) .. (0,2328)
.~.~. ~~~ Jº,~.~!) J~.~~~~.~~Jº.'.~~n(0,7824) JP..?~.~..J~I~~.~) J~.~~.?~~ "1,0462 0.1696 .9.'.?.?.~.1 Ç~I~~~ J~.!~.~.?~) (~.•~~). ~~!~~~~ J.9.'.~~.?~.~ Ç~l~~~~.
.1.~. ~~ ~~4.~.77. ···.··~9:91·.ÇiÇi.) 1.... . ·.~.1.I~ê!29 .·.·.·.·~:1·~~.~.·.··.
1997 Me~.ble 0,3475 •• 0,7275 0,0638

1998 Me.sbla .. (Ç,3457)
1999 Mesble 1,0998

.... .....

: AliO EMPRESA IBOVESPA RT RT-J RT·6 RT"'] RT+6 RTB ROE ROI ILAJIOA IRR1 1RR2 1RR3 IRRA1 IRRA2 IRRAl

.~.~. ~~~!~... . Jº,!~~~) J~\~?~. J.9.'~!~D (~!~.~~}). 1,0100 0,1465 0,5362 ºr~~) ~I~~~~ ...•••.• ~.'.~.~ ••••• J9t~!?~J (O,~.~.~~ Jº,~.~~).(0,1089) W,.~D <º~~.~~
,.~~.~..~~~.i.~ ~.\!.~.~ ~..~~.. 0,3244 0,1465 (1;3'131" . ·j~.·i.?~.~·.·.·.·.·i~.é·.1jj ,P\~??. 0,0190 0,1409 J~.'.~.~.~)(0,2972) J~.\~.~~ ç~.:~.~.~..~. (0,2697) (0,2903)
'9.92 K~b!~.. .(0,1'30) (0,3030)'io:;iioBi . ·çÜ,2204).(0:ÓÓ751. 0,'548 (0,2141) 0,016Iiúii51· .. ·0:i·279 (0,7610)'(0.:4162) (0,4282) (0,4948)··iÓ,2729)···.Ç~·,~'i85)
1993 Klabln 0,9713 0.2930' "'(oii~12) 0.1548 0,2747 0,3B34' '''('0:3'4"41")..... 0.0075.. · 0.0131' ······0·,1039·· ····(0:4726) ·····(0",391·3) .... új:4645)·· "(0:31'72)" "(0,2660) (0,3049)

1994 K~~n (0,0283) 0,1922 0,7743 0,3834 (0,3338) (0.1352) 0,2269 0,0658 0,0360 0,1351 (0.1899) (0.1857) (0.3180) (0,1384) (0,1350) (0,2513)
'.~.~~.K.~~!~ Jq!~}~~)JO.!~6~~ W.~.?7J. (~!'.~~?) g'.~.~ qI1~1.~ J~.\~.~n q.•.~.~.. º!~~ ~.•.~.~3.~ J~l~~.~})(0,17.62) J9,~~~~) ~º!~.~.~?~ J~.,~~2 W!~.~25~
..1.996..Klab.'!'.... .. P,4.9?7 º,0:3llº (~,~1~IJ 0,1415 0,0013 (0}1~) .(0,~122) 0,0:l:!' 9..9~.3.. 0,1617JO .•4929).ÇO~7~S)jO,349~) (9,:;s,;2) ..J~,:!()()~) (0.2396)
.1.997.K.••.b'n..... . 0.)475. (0,4985) (0,1410) (0,21~i.. ·i~>i122i (9.5579) (0,6'278) 0..0()3.2.. 0,0209 "'0:,265' (0,7872) (0,4586) (0,5988) (0,4386) (0,2766) ·(0·,3';·4'2·)
,1998 K~b,n (0,3457)'(0:S503)'(0,7978) ....(0,5570) (0,5704) 0,7249'(0,3;'27) 0,0281' "'0:ôiia2' ... 0.1251'(2:,896) ....(,':2'Oi3) 6,2757) "(0:8598; ....(0.6;50)·(0:4549)
1999 Klabln 1 ,0998 ~. 4,4316 • 3,46059 0,7249 • 2 6405 0,4551 '1,5867 (0.0955) 0,1149 0,2087 (0,8104 (0,7914) (0,2364) (0,6364) (0,6258) (0,0190)

1~ L~.... ...J~l~.I..'J (º!~~~~ .. J~.~!3n. 0,6977 .J9 ..?7?3) (~I~~q1) ~!~4.~ ~,~~~~ ~,º??~ º!.~.~~~JºP?~~ .. (~.,.4?~~) ~.P,~~ ~~\~.~.~.?~.(0,3339) (ºt~~}7) .
..1~~. 1:-.'9'~. ... ~.•.1.~.~ ' 3,5.456 0,~.5~.. (0:.~.1·.~ .~~.~,~.5 '·.?!~15? 9P~)} ~\~.~.~ O.~.O 0,q7~4. (2,3471) .·J1 ~9~~) ..~~(2\4B4~~ (q.~~.63~.. '''(0',"1410)' .Jo,~.??3)
1992 Lighl (0.1130) (0,4057) 0,4176 "5.4152 (0,2833) 0,1768 (0,3299) 0.0763 0,0214 0,1069 '''(2,4988) (1,4553) "(1,9628) (0,2339) (0,0009) (0,3151)

1993 Llghl 0.9713 u5.0345 '2,4500 0.1768 "2,63'12 0,5072 "2,0612 0.0567 0.0144 0,0718 (0,4196) (0,4820) (0,7270) (0,1678) (0,1915) (0,2859)

1994 Ligtt (0.0283) (0.0528) 0.3583 0.5072 (0,3854) 0,0586 (0.0253) 0,0222 0,0108 0,0626 (0.1518) (0~719) (0,4462) (0,0841) (0.1556) (0,2625)
'9.95 ,igtt (9,139'.) .. (O,~~) .. JO,~202) ~,O~. 0,1321(0,1~~~).~,051~ 9,01.39 P,()(J86 O.,.05ilL (~,6,s.s) J.o.,294?) (0,4,?2) (0,3859).(0,1.193) .. (~,:l624)
.1994;.L~ . . 0.491.'. 0r[)ffi7(0,1833) (0,1603) .. ···O;;6~;.. 0.9324 .(0,2731) .0,0464" ..9..029.9 0,D7lOJP,211') . (0,1281).<.qÃ01) ÇO::i05.6) (~,1245) (0.2435)
'1997 Uglt 0,3475 0.2644 0.4702 0.9324 (.0.0287) (0,3;'92)" (0,0616) 0,1327 0.0967 O.lm (0,0715) (0,0245) (0,0925) (0,1718) (0,0866)' '(0',2137)
1998 Lógt/ (0,3457) (0,6440) (0,6716) (0,3192) (0.6150) (0.5712) (.0,4559) 0.0815 0.1153 0,2371 (0,1827) (0,0580) (0,0627) (0,2702) (0.1002) (0,1346)
1999 Uo" 10998 02116 (0.0284) (0.5712) 0.3044 0.2744 (0,4230 (00964) 0.1433 0,1934 (0,1790 (0.2512 (0,0235] (0,1658) (0,2301) 0,0099
)~ l:~1.~~I~~.~ Jg..!~.1.~) ~~\~~q?) J~.f??!.~). (0,01.~~) j9...?~) q,~~~ .o!1.~~~ ºP~~~... 9,~~º .9~.~ ºl~~?!. .J.~.\~.~.?~)J~P~~). 0.0431 J~!.~.~.?)Jq!~?)
.1.~1. Lç(~~.~~~~~ . 3}.6~ 9..!.~2. 0!~.4.31 ~,~,60 .1)I.Q2 O..o3~.~ ~q,~?OI) O.P42~.. Qp137 o!?!.!~ JO,5.5?~) ..(O.~1.~n J9.,491.o.~",-",-(q;~~~.).'....Çº,~57). (0,2S00)
1992 LojAmericanas (0,1130). 1.2243 0,385B 0,0348 0,7615 0.6934 "1,5078 0.0541 0,0645 0,1338 (0,4001) (0.2453) ~0,2025) (0.4158) (0,2553) (0,2119)
1993 LO; Americanas 0,9713 0.7965 1,4116 0,6934 1,1243 0,8793 (0,0087) 0,1542 0.0522 0,0736 (0,1355) (0.1409) (0,1166) (0,2452) (0,2555) (0,2451)

.1994 LojAmericMas (0,02B3) 0,5399 0,2176 0,B793 (0,4320) (0,3666) 0,5847 0,1130 0,2473 0!1288 (0,0390) (0,0594) .0,0049 (0.1533) (0,2114) (0,1704)

:.~.~?~q.~~r~~~ Jº!~}~n. (9!~.~.?) çq!.~~.~) ..(~,~) O.;?~ (~,~,~~), J~.\~.~~ º,~~.~9.1~.~º.. . .~,~31.. (0,1495) J9J~?9.?~ J9,º!.~) JºI~.??~~ (0,2527) (º!~n
199.6.LojAmoncM.~ 0,4.97.7 (0,4~39)(0,2S47) (0,1206) (0,4500) .(0,3148) (9,6287).. O,05~8. 0,0109 0,0418 . (0,Ú,'2) (0,'25,) .. (0,1490)(9,3267)' ..0'(0',2323) JO..2876)
1997 LojAmencanss 0.3475 (0,6469) (0,2609) '(0',3148) "',o:532Ü (0,5769) (0,7379) 0,078~ 0!0182 0,0712 (0,4209) (0,3176) (0,3114) (0,4067) (0,3081) (0,2987)

1998 LotAmerrct!lne:s- (0.3457) 0.2857 (0,6375) (0,5769) 0,3381 0,1670 0.9650 ~0,3419 0,0185 0,0897 (0,B604) (0,5246) (0,5529) (0,5233) (0,3400) (0.3281)
1999 Loj Americanas 1,0998 ·2,8338 0,8697 0,1670 " 2,3124 ' 1 9192 08:258 0,1101 0,0332 0,0645 (0,4622) (0,5344 (0,2999) (0,4775) (0,5284 (0,2930)

.~.~. ~~~~~.~ J~,?~.1.1) .(~.!~~.~~ (0,8873) (~l~~~ JO,~.~.~) q..~!.~!. Jt?l4~~ q!~~~ ~It?~~O. 0,0476 ..Jt?l~.~~ Jl?~.~.~.6.~Jº.~!~~ ~9.'~.~~??.. ~~.'.~~~.O~ ~t?t2~~)
.1~1 ""!'I"'".'~... ....3,1638 . '~.4.,5m...',,0449 0.6787 ..~2,0340 0,562~. 0,32~3. o.,045~ 0,01?2. ···.. Ó·, ••• 65· (0,9378) (0.61?5)(0,~B4) .. (0,4850) (0,)4'6) (0,2517)
:1992 Magnes-íta (0,1130).1,5155 1,7317 0,5615' 1,1370 0,5076 "1,8361 0.1372 0,1351 0,2646' (0,3'31"8) (0.1157) (0,1296) (0,3258) (0,1126) (0',"1260)

1993 MSÇ1'Iesita 0,9713 (0,0155) 0,4185 0,5076 (0,0653) 0,0739 (0,5006) 0.1490 0,0867 0,1250 (0,1381) (0,1059) (0,1300) (0,1940) (0,1516)' (0,2032)
.1994 M~es18 (0.0263) (0,0066) (0,0214) 0,0739 (0,4920) (0,3656) D,On3 0.0741 0,0375 0,0721 (0,131~) (0!1354) (0.1926) (0,1647) (0,"1701) (0,2439)

·1.9.9~.~~i...... . ..(0,1}97)(0,~4)(0,S<J84) (0,)6,;(;). (0,3174) (0,077!) ~0"s751).. 0,1,2:2 OP4~7....0.'11J65 (~,~~37) (0,1944).. (~,26~?)(0,440~) (0,1673) (~~)
,.~~.6 ~~~~~~ g,~.~.n ~.W~? (0,'.~1~~ .ç~.O~n~····.(à,O"j.~~) (0,1979) (0,2611) .0.•~?~2 9.~5 0,1?!~ (9,7019} ·..·(0".3567) (0,5936) (0,2930) · ~~·!~.~~·7·).(0,2304)
:1997 Mt\gI'\es-ile 0,3475 (0,1942) (0,1331) (0,1979) (0,0375) (óii3oi) Ó:i:4020) 0.1042 0.0550 0,2388 (0,B133) '(0,331~)'" '('0.6991')' (0,1'560) (0,0046) "'-«(i,1093)
1998 Magles~. (0,3457) (0,0316) (0.2656) (0,0302) (0.0359) 0.0630 0,4801 0,1060 0,0632 0,3736 (1,5798) (0,5463) (0,9089) (0,2081) 0.0279 0,0038

·1999 Magnesita 1,0998 0,9611 0,6267 0.0630 0,7713 0,6241 (0.0660) 0,1119 0,1114 0,4944 (0.4460) (0,4398) (0.5071) (0.0248) (0,0229) 0,1091

:.~.~.~~... . Jºl~~.~) ..~9!~~~~W'.??!.~). (~!~?~) J9.'.~.~.~.?) J~?!~1). (0.7175) q.'~~q.~ 9.!~~.. 0,2231 ç~.!?~~) :J2.~~.~.~.~~ çJ.I~.~~n& (1.2135) ti (1.3662) ~I~.~.

:.1~. ~~r.r ~.~~.~.~~..~!q~.. ~!º?B~.. ~9.,~?51) º,~40~ .<O}.?~) ·.·.·....c·o:~~!) 9.~~.1... .~,0329 ·••§é~·.·.l" (8.B141) .~~J~I~~~4)..~~J~Pf~?5)"~.~'.ç'~.:~.~~''-.~·~".(~".77~·~jq~~.?.
1992 Manah (0.1130) 1.1737 0,4007 (0,3~) 0,6127 '2,304B ~1,4507 0,0331 0,0410 0,2692 '~'(4,i266) '(2,4761) '(2.2739) (0.3043) (0,1172) (0.0148)
1993 Man&h 0,9713 1,9801 0,7417 '2.3048 u3,4590 '1,7550 0.5117 0.1054 0,0724 0.2300 (0,7473) (0,6919) (0.6844) (0,1440) (0,1278) (0,0374)

'1994 Man8h (0,0283) "2,3289 '3.5545 "1.7550 1.2375 0...0908 "2,4258 0.3031 0,0612 0.1103 (0,2280) (9,2669) (0.2735) (0.1621) (0,2136) (0,2107)

1995 Manah .(q ..~.3~!~(~/.~~~~..Jq.4~.?.J ~!~~. (0,4278) ~.'~?~ Jº~???~) 0.0525 W:~??~.. . ~.'9.~?8 <9t!.~) J~.~~.~.?~)Jql~~) ~0.1?~7.~~ Jq.'~?~.~.~ ~~!~~.~~;.~.~i*.i'M.~h·.·.· g~4~7? ~~~.? ~.!~~~ 0,4!.~ ····1·)·630·· ..~.2.0~ ~I~qt? · ~·\~7~·.· 9.'~~.~.1 0!~56 J'O,~.~.@} (0,2B75) (0,19B5) ..J~.~38~) ~9~1.n1} 0.0279
'1997 Manah 0.3475 (0.2757) 0,3880 1,2091 · (Ô,0800)· (0,6001) (0,4625) q.0701. 0,0424 0,1037 (0,7371) .... (Ô:5~.34)·····,·0;46·25) (0,4842) (0,3590) ""(0)1499')

;1996 Mansh (0,3457) (0.4648) (0,7513) (0,6001) (0,6406) (0.2027) (0,1820) 0.0434 0,0076 0,0762 (1,8820) (1.2860) (0,9515) '(1,0977) "(0,8876) (0.4544)
:1999 Manah 1.0996 1.2100 0,5237 (0,2027) 1,2116 0.0665 0,0525" (0.5572) "0.3378 0,5095 (1,4700) (1,5202) "1.0357' (1 ,2514) •• (1.275B) u 1.3238

~~9.~~~.~ Jº?~~.~)J~.!e.~~?~ Jq.'~.~?D (º!~) 9.'.~.~.~.~ º-'~?9!.. (0,4950) º.'q~.~.~ º\~~~..O,l34B JºP~~.~) J9.\1.~.~~ (0.1935) J~\~.?~?) j.9.'.~~~.~). çº!~) .
.1.~.~ .~~~~ ~•.~.~.38.. ....q.'~~.~ 0,7t?7.~ 0.5507 9!~71? ~'.~.~.~) .-.(.~;~.q.~j o..~.~~ 0.~.~.1 ~.:~~ ..- J~.'~~ J~I~q~) i~.~~.4.~. (0,4203) ~9.!~~~) W.~.~
'1992 Mannesmann (0.1130) 0,4734 0,1759 (0.0098") (0~5) 0,0184 0,6612 0.0165 0,011.B 0,2445 ~O.9~1.~) (0,4734) (0.5333) (0·,4745) (0.2230) (0.2464)
1993 Mames-m6nn 0.9713 (0.3339) (0,0380) 0.0164 0,241B (Ô,0158) (0,6621) 0.0105 0,0149 0,2130 (0.4990) (0,3415) (0,4986) (0,2422) (0.1615) (0,2417)
.1994 Mames-mann (0.0263) 0,5834 0,4342 (0,0158) .. (0,3415) (0,2472) 0.6295 0,0221 0,0054 0,2016 (0,3938) <0,3344) (0.4?89) (0,2214) (O!1884) (0,2628)

.~.~. ~~~.... ....<ql~}~n. (~\~t?~ J~.'~!~.~J.(0.2472) .Jg!.~.~.~.~)W,~~~.ê) J~~~.?~) 0,0475 ~!~?~~.. 0,2589 Jº!?~~) Jq.~3?~.~ (0.3528) (0.3842) J~.'~!~.?)(0.1345)
.~.~ ~~.~~~... . 0.~~7? W.16??}. (0,5111)' '''cô:ssÚi)'' (0,1~.~) .JO!~.~~) .J~144~~) ·..···O~07rj1·· o,q?~~ "'0':52"79' .. J9 .•~??5~ (~~~~~). · (i:i~6147)''-,,'-'-.(~.:~,,~j"j'- ~.,~~ .. ·····(iÚ1242)
1997 Mamesmenn .. 0.3475 (0.0714) "0:Úi23"' (0,0'853') (0,0646) (O,Oq64). (0.3109) ... i:i;04úi" 0,0204 "0:3492 . (1,3049) (0,6022) "·XO.s600) (0.3861) (0,1965) (0',2299')

:,998 MM'lnes-menn (0.3457) (0.5399) (0,4596) (0,0064) 0,3164 (0,1167) '(0.2968) 0,0766 0,0166 0.3647 (2,2408) (0,9395) (1,2654) (0,5770) (0,3027) (0,2540)
:1999 Mannes-menn 1.0998 0,4919 (0,3830) (0,1187) (0.3862) 0,0178 (0.28'35) "(0.2329) (0,0017) 0,2326 (1,8633) "(1,6982) (1.4079) '(1.0779) ~(1,0377) (0.4324)

1~. ~~~~ J~.,!~1.1) (9.~~~n .ç~,~~.~.~(0.8483) 9.&~.? ~~}.,.~?4~ JI? ..~~~ ~.'~~~ ~!'}~.? .9.'.?3~.~ ~P~~ .<~."~.?'~) (0,1200) ~.!º~?. J~.'~.~~). <º!~.~.~).
~.9~~ ~~~.c.ClP?~.. . ~!~.638 ~r1~~9 ~},~.~~~ ~;·;;Ú1740 ~.1..'~.3 q,8623 W,~~7!). ..~~.~.4 ~,~.~~~ ~.4~.~ J.9.~.~.~.~)ç~13!l9n ·····~.9~j.~~J~.2~~i) ~~~ºU~) ~.'.~.~..
1992 Marcopolo (0,1130) 2.0665 1,994B ···0.a6?3· 0.8262 (0.1489) *2,4573 0,2264 '0,3430 0.4317 (0,1865) 0,0235 0.0672 (0,2710) (0,0177) O,O~
1993 Marcopolo 0,9713 0.0408 (0,184B) (0,1489) 0,9198 0.4421 (0,4720) 0,1548 0,1943 0.1B21 (0,0535) (0,0042) (0.0431) (0.1648) (0,(1822) (0,151B)

:1994 Mercopolo (0.02B3) (0.0696) 0,4148 0,4421 (0,6731) (0.3693) (0,0425) 0\0158 O,034B 0.0691 (0,1385) (0,1166) (0.1487) (0.2207) (0,1859). (0,2487)

"~'~'~~~~... ...Jº!~.?~n.(0.4364) (~.'3.~~) (~!~?~~ ~.'.~.~ ~..~q~?.. (0,3449) q.,º!~~ ~l~~~ •...•••. .9s:~ ••.•• JºI~~~ (0.1470) (9!~?~º) (~.\?~.~?). (0.1977) ç~!~~~)
.1~ .~c;:.~~... .. 0.4~77 .. ·····O:ú:i4S·· 0,1203 .~..4~!. 0,4001 (~~.9.1.?~·.- Ç9·~~j. ..9~~.~.~~. 0.0747 ~!1~~ J9.'.3.~.~D·.-· (·o;~.-~·~ojJº~?1.~) (0.3193) ..·..,0·.1·320") (0.1878)
1997 Mflfcopolo 0,3475 .. '(0~1674) (O,rosO)' (0,2012) ... (0,2147) 0,1218 (0,3821) 0.1546 ······Õ·.0922·· .. 0,2261 (0,4047) (0,1321) (0,2464) ....,0,2582) ····(oiEs?) "'C(),'13iij
1998 Marcopolo (0,3457) 0.0218 (0,2284) 0.1218 (0,0375) 0,1993 0,5616 0.1571 0.0082 0,2106 (0,8324) (0,3061) (0,3843) (0,4242) (0.1480) (0.1397)
1999 Mearcopolo 1,0998 0.6559 0,4131 0,1993 0,4013 0,2131 (0,2114 0.0459 0,043B 0,1144 (0,7147) (0.6503) (0,3895) (0,5924) (0.5504) (0,2455)

.].~. ~.~.~.~.~ Jq..!~.~~)J~.l?~~ J~..~~?~ (~,~).~)J9l9~) Ç~!~.I}~)J~\1.1.?t?~ ~~..9.,.~~.~ ~,~~~ ~~ J~,?~~J J~.\~.?~.~ Jql~!~ ~~.!~?~~~ ~.(q.'.~!~~} (0.2653)
1991 MetBatbera 3,1638 .Jq..~!~~) (0,?'494). (0,8~.??) 0.5301 0.9514 J~..~!~) ~.~.~.~~..0,1337 .. ~!~~ J~P~.9~ (0.~9~~n (0,2899) (0,6387) J~!~~~ ~.:~.-.

:1992 Mei'aa;b;6' (0,11'30)' 1,7085 '3,0888 0,9514 ·······0,3526 (0.2226) .-2,0536 0.251~ "'0,20,1'1" 0,4104 (0,3631) (0,1541) ····(0',0065) . ·jO·.1s88) (0,0257) 0,0279

'1993 MetBerbEva 0.97.1} (0.4910) (0.,49?O) (0)2226). (0\3D.83) .(9,~744). (0\74~~~ Q.•!lt?!~ 0,0443 0,1410 .(Ôf3~6!) ..(9.\~?34) (~,2999) .. (9.?~~ry:~..S9,27!.3i Jº.~11~)

:1~.~ .roÀeI'-~~.~ JO.9.?~~~ q.,~.~ <0\15~~). J9,~!.4.~) (~,~B?1) (~\??~) 0.11f06 o.\~~~ ~,01~.1 0,1464 J9.'~.?1.I?) (q!~~?§) Jº •.~:!.~~~Jq.~~~~l (º,~~) JO.2~~).
1995 Mel Barbara ..Jq!~.~~n.(0,7485) (0,4934) ç~!??~) (9.'.~.~.~)(ql~~~). .- (9.i~!j~·ql~~ ~~~~~~.·.. .-...-9.:.~.~.· J~!~~?~}~~.\~.~.~.~}(0.4B08) ..~~!~!.???J9.'~?~~)'j~!g~~~~)
'1'~'- M~,-~·~r.~."·. . ..~~.9.77 .-~?:.~.~.~.··...-.(9·!~~~.'6.~q..~} 1.5721 ..~.~.~.l~~~ 1,24~8 ~!~.~?? O,~~,~1.L.:' 0,7541 (0,20~) Çq,9~~})."'-"'-'-~.~.~~'.~~?~''. 0,1704 ..~.O!~~?~~..~\!.??~
1997 Mel eetere 0,3475 0,B516 oU 5,2739 •• 4,~26 "0:5758' (0,0609) ..·.. 0~3742· 0.274B "0,2609 '~J:4ioo" ····(0,01·7·5·) 0,OB7~. (0,0121) ··0".i:i63( . 0,1451 0.qB79

1998 Met Barbara ..JQ.3457) (0,2093) (0,4155) (0,0609) 0,0338 (0,0979)' 0~:5 03((16' ~O2795 O5038 (O12~ OOB21 O0116 ~O0329) 01331 . P,9762
r1 s99 Mel ~Ibsrea 1,0998 0,4389 0,2'379 (0,0979)' "0,01'02' (0,1153) "0,3147) '0:1646 ··..0,0391· 0:1242" ······(0:1-485) -"(0~33ã' "(0)69(1' '(0:1089) (0:177i', (0.2213)



151

ANEXO B - BANCO DE DADOS ANUAL
Observações: Outliers = * , Valores extremos = **

'990 Oxãenc (0,741') (0,9209) (0,755') 0,0763 (0,6'38) (0,5028) (0,69'5) 0,0509 0,0423 ... 0,0723 (0,0887) (0,1564) (0,1429) (0,1245) (0,2350) (0,2476)
1991 Oxiteno 3,1638 0,5520 0,2169 (0.5028) 0,9307 (0,3063) (0,6273) 0,0407 0,0460 0,4148 (1,0928) (0,6073) (0,7019) (0.2986) (0,1394) (0,1400)

19920xileno (0,1130) (0,3908) (0,4147) (0.3063) (0,4875) O,02~2 (0.3132) 0,0728 0,0523 0,4662 (1,7406) (0,8328) (0,8726) (0.3377) (0,1085) (0,0723)

'.~.~.9~~p.... . ~..~!~~ ~l~~ 9.'~9 ~!~~~ .•..••••• 9..?~.?? ~ºI~~~) J~~~~~ q.'q~!.~ ~.\~~ q'.~.P? JºI~~º~) JO.'~~'~~ ~º..~~j (9.~~.?~ w'.~~q) (0,2608)
1994 .~~? . J,9..~.~.~). ~..~Ot?~. . ..9:~~~ W,.~.5.~~ O!~.~~J 9.,.~.?~? ~.~,~?~.? ~.I~~ ~,0)2.8 ~l~.~.. (0,2932) ..(0.f!.!~) ,(~,~.9.~~~(0,18~~). ..~0,17SO~ ç~:.~)
1995 OxIeno .(0,1397) (0.4240) (0,2490) 0,6302 (0,4568) (0,4311) (~.3:i05) 0.0362 0,012~ 0,0938' '.' (0:6144')" (0,2513) (0,3342) (0.48S3) (0,1966) (0,2644)
1996 OXteno 0.4977 (0.3694) (0,2463) (0,4311) (0,3157) (0,0575) (0.5789) 0,0065 0,0001 0,1177 (0,7405) (0,3917) (0,6002) (0.3663) (0,2031) (0,2929)

1997 Oxãeno 0.3475 .c0.0139) 0.0931 (0,0575) 0.9258 0,1657 (0,2682) 0,0778 0,0402 0,2203 (1,0016) (914547) (0,7845) (0,2618) (0,0945) (0.1712)

.~.~. ~.~ Ç91~?7) ~~~P?~J~P~.~g) º!~.~~! ~.;.?~.....9!~!~!. ~.!?~?? 9,(~~~? º!º~.?? ~•.~.~.5.~ (~.!~?!~~. (0,5682) ~91~~~j. (0.3676) J~.'~~'~'~)"..~q.~.~)
1999 Oxiteno 1,0998 1,4844 1,2593 0,6767 1,0068 0,3216 0,1832 0,1814 0,1140 0,3259 (0,3448) ···..(Oj·Õ·;7·4·) (0,2842) "'(lúúi)" (0,0959) 0,0139

AUO EMPRESA IBOVESPA RT RT·] RT.6 RT +] I RT +6 RTB ROE ROI IlAJIOA IRR1 1RR2 IRRl IRRA1 IRRA2 IRRAl

'1900 Metalle .••.e (0,7411) (0,5211) (0,2139) (0,2450) ~1,9890 0,4594 0.84~6 0,217~ 0,2401 0,2404 0,0328 (0,0168) 0.0061 (0.0177) (0,1157) (0,1}19)
'1991 Metalleve 3,1638 (0,2194) 0,2107 0,4594 0,1109 (0,0563) (0,6125) 0,1467 0,0993 0.2654 (0,2870) (0,1166) (0,1671) (0.2906) (0,1186) (0,1695)

:,992 Me1EtIte ..•.e (0,1130) 0.5407 (0,3232) (0,0563) (0,0718) (0,0643) 0,7:370 0,0722 0,046.5 0,1310 (0,4640) (0,2207) (0,2268) (0,4607) (0,2190) (0,2250)

'.~.~~. ~~I.!:-.~.,!,.~ ~.'~!~}..(0,0766) 0,2539 (º!~~~ 9.,.9.a.?~ W,f?!.~~ J.~.\~~.~.~~º!~.~.~.~..0,1211 9r:~~.~?.J~!~.~).. (0,0786) ..J9.'~.º~D ~~~~~. (0,1359.) (0,1813)
.19:9.4M~.~I.~~~~... ...J~.º2~~ .·.·.·.·.iq~!~.?) "'(ii,07S'2')' ,ÇO,.27?4.) (º,47~) ~.9}.~6.~) ~9,~~)... ~.\º~1 ·.·.·.·.··o:ci!.~.~ 0,1982 J9,10~) ·X~.é~·~j~~,~~1~). (0,1612) ~~!~.~~j.. ···(O:?1·.39.)
1995 Metal leve (0,1397) (0,7253) ····(0,661"9)· (0.3962) (0,7779) (0,6574) (0,61307) 0,0906 0,0197' ... 0,1079' (O,5711) (0,2289) (0,3109) '"(0,5010) (0,1998) (0,2741)

1996 Metal leve 0,4977 (0.3962) (0,5496) (0.6574) 0,2383 (0,0051) (0.5969) ·0,4221 0,1253 0,3243 (0,6906) (0,2450) (0,2988) (0.1637) 0,0121 0,1160
1997 MetalLeve 0.3475 (0..2520) (0,1051) (0,0051) (°13976) (0,3193) (0,4449) 0.0306 0,0196 0,1685 (1.3635) (0,7233) (0,9587) (0,4929) (0,3130) (0,2673)

.~.~. ~~~.~l..~.~.,!,.~ W'~~n. ~!Çl84~ Jº.,~?~9) (ºl~~.~) .9\~.~.~.. 1.3061 .9\~?~ 9P!~~ ºP~?.. 9.'.~.~ J~,~~J~) (0 ..5.?~~ ~ºl~~n (0,4241) W'~~~.~) çº!~.~~!.)
1999 MetalLeve 1.0998' 3,1915 "3,2261 1,3061 0,6922" '"0',3890 0.9'.361 0.2194 • 0.3334 • 0.5869 0,0032 0,0372 0,1500 ···..··oii299·· 00603 • 0,1622

1990 ~cheletto (0.7411) (0.6387) (0,7435) (0,8434) (0,7683) 0,4267 0.3952 0.0225 0,0605 0,2931 (0,5907)' (2,0734) (1,4771) (0.6013)' (0,8145) 0,1310

1991 Mcheletto 3.1638 (0,6919) (0.4025) 0,4267 (0,5315) (0,6128) (0.9260) 0.3264 0,1026 "0,9133 U(7,7275) "(7,0768) "(1,9084) ""(4.6577) U(4,6011) "0.9135
.1992 Micheletto (0,1130) (0,4214) (0,6391) (0,6128) (0,0676) (0,1313) (0.3477) 0,0765 0,0760 '0.6024 U(6,5318) U(4,6513) U(2,9213) '(1.2657) "(1,1393) "0.8278

~.~~. ~.!?~~... . º!~?'}. 1 ,5283 1,4845 (0.1313) ~.l~.2. 0.1421 ~.~26 9..~~.. 0,0836 ~..~~~?~.~.q!~!~~~u (3.5156) ".(1.,8508) .". ~1!~.27~.•• (1 ,6870) ~:.~.•~~.
,.~.~. ~~hel~~... . JO.\~2~~ ·.·.. ··;·i2S.~· "O",~.~~~·.·.·.·.···i:i:~·.4.?1··· q!~~ ·.~>,T;7q·? ..~.~.'.~~~~. 0,1061 ··.····~:9.2~y.·· 0,1927 (1,.~.5.~.4}.. "(1:Ú7'2) ·· jo:~~.~i..(9..8953) ···;·.~·!~~?4) W.~.~70)
1995 Micheletto (0,1391) (0.3198) 0,1832 ~2,'1704 (0.1195) .(0,3904) (0,2093) ~,0068' 0,0158 O:ÚJ39 (1.2417) .. '(0,69~6) (0,7693) (0,4504) (0,26411) (0,2431)
1996 i\oliCheletto 0.4977 0.0027 (0,2540) (0,3904) (0.1258) 0,0171 (0,3305) 0,0874 0,0630 0.4495 (0,8847) (0,6627) (0,7727) (0,2575) (0,1971) (0,0511)

,1997 MiCl1eletto 0,3475 (0,1197) 0,1063 0,0171 (0,0323) (0,0719) (0,3467) 0,0072 0,029'. 0,2582 (0,9'.'9) (0,7237) (0,9980) (0,2871) (0,2225) (0,1782)

:.~.~. ~.~.I~~ J~I~?!J J~.!~.~~ (0,3455) (ºP!~.~~.. J.9."~'~.?'~'~"0,0891 ~.!~.~.?~~.'!?:I}.~...0,0619 .9.'~.~.. (1.6011) J9.,.~.?~) J9 .•~~~) J~!?!º?~ W:~~) (~!~~~.
1999 Mlcheletto 1.0998 0.2365 ·..··"(}",1970·· 0,0891 0,8915 '''iÚ373'' (0,4111) (0.0878) "'Ô,0253"' 0,1696 ······(0:0050)· (1,2551) (0.9130) (0.6862) "(0,7711) (0,2599)

,1990 Paul ~ Luz (0,7411) (0,9044) (0,5258) 0,9430 (0,2627) (0,6357) (0,6::,08) 0,0513 0,0294 0.2686 (1 ,9953) (1.324~) (1,4515) (0,6052) (0,4902) (0,1455)
:1991 Pe.uIF Luz 3,1638 u 11.4262 • 2,0974 (0,6357) •• 8,3694 '1.9314 "1,9843 0,1225 0,0933 • 0,6736 • (3,0164) (0,7344) (1,0453) (0,1410) ~0,2440 • 0,2876

:1992 PeulFLuz (0,1130) (0,7076) (0,2806) "1.9315 (0,1000) "2.5049 ~0,6704) 0.0837 0,0353 0,4234 ~(4.42997) (1,4435) '(1,5870) (0,7056) (0,2509) (0,0825)

'.~.~. ~~.~ ..~~ ~.•~!.~? •• 9,0007 ,. 4,8429 ~~.'~~~. • 2,8612 ~~~~.q ~.:4,~~~ q.'~~~ ~~~~?~ o.'.?~.~ J~.~.~~) J~.!~.?~.?~ J9l~~~qi (0.3481) (0,0641) ~~!g~~)~).
'994 Peu' Luz...(0,0263)Oi:;64§,56040,261~(o.,~ii52j .. (0,0508) .. O,,,,}2 0,(J099~,04'.4 .. 0,152" (0528')(0,1763)JO,3364)·(O:333S)(o.,09.!~? (0,2038)

'1995 PlIUlFluz (0.1397) (0.4563) (0,3448) (0,0508) 0,3354 0,7800 (0.3680) 0.0188 0,0154 0,0941 (1',0'370') (0,2652) (0.3932) ·····(0,6885) (0,1743) ····(0.2579·)

1996 Paul F Luz 0.4977 1,3878 0,5369 0,7800 1,2301 0,8489 0,5943 0.0675 0,0719 0,1591 (0,4646) (0,0769) (0,2064) (0,4590) (0,0703) (0.1952)

1997 Paul F Luz... 0,3475 0,1~45 1,0169 0.8489 0,0130 (0,3736) (0,1655) 0.0444 0,0486 0,0924 (0,3051) (0,0563) (0.1393) (0,4989) (0,1061) (0,2398)

'.99<1.~•.~I.F..'u:t (0,3421) (o.,:Jt;17) .. (º,5'87) (°,3.7.3.6) (9.,1'.50) (º,034~) .. JO,024.S.1 ~,,?20 0,1'?' ~.,.1.7.9.5.. (0,3527) .J0Pl9(jl .. (º,()81~)(o.,S.4131 (0,0637) (0,162\l)
1999 PMlIFLuz 1.0998 (0,5857) 0,1518 (0,0346) (0,7664) (0.5437) (0.8027) 0.0377 0,0650 0,1456 ··..·CiÚ(36)· (0,3082) (0.3323) (0,4509) "'c;i,2075) (0,1636)

1990 Petroeres (0,7411) (~?'28) (0,9948) (0,9907) 1,3668 1.0429 .~,1090 0.0702 0.1246 0,4006 (0,6628) (0,7830) (0,3944) (0.2557) (0,2923) • 0.2234
,1991 Peírceres 3,1638 "4,3960 "2,0945 1,0429 1,8395 (0.0678) 0.2959 0,0278 0,0316 0,2271 (1,5564) (0,8475) (0,7779) (0,5912) (0,3578)' (0,2274)
'1992 Pesroeres (0,1130) (0.5761) (°11139) (0.0678) (0,4380) 0,7178 (0.5221) 0.0213 0,0249 0,2538 (1,8969) (0,8487) (O~e678) (0,5220) (0,2189) (0,2037)

.~.~~. ~r.C?~!.~~ 9t~!.~~. "3,0875 1.1784 0,7178 ~.~\~~ 0.6188 1.0735 9!~~:?. 0,0650 ~.'.~.?. (0,7438) (0,4508) J~I~~~~) (0,3287) J~.'.~~~.l (0,1363)
'994. Pe!.'obra.'... (0,0283)0:0.02Ú2630:6100 (0,6?,O)(O:3547j0:oios 0,0781 .. 0:0.2~4 .o.,1100(O:3#ii·.j~:26iii) (0,3588)(0)007) (0,1961)(0,2622)
1995 Petroores . "(0.1'397) . (0.3144) "(O,~9)" '(1:)".3547') 0,7485 0,4912 ... '(0',2630)" ····Õ,0270 0,0258 0.1010 (0,8104) (0,2900) (lJ;ji31)" "(0'.5554) ..·..Co,úi2S)· (0.2556)

1996 Petrooree 0.4977 0.9009 0.1323 0,4912 0.6702 1,3125 0.2745 0,0382 0,0389 0.1343 (0,5012) (0.2027) (0,3075) (0,3940) (0,1568) (0,2376)
1997 Petrceres 0.3475 0,5081 1,4981 1,3125 0,2494 (0,2937) 0,1192 0,0711 0,0293 0PS41 (0,3557) (0,1404) (0,2327) (0,4001) (0,1588) (0,2616)

'.998 P!:,~,!,?!...... ...(0,345!) .....\°,'.6.73.).. ..<~,6113)(0,2937) .. JO .•'.6.33) 0,2147.. (0,1858) 0,0644 0,0469 0,1093 ....JO,'985) .. JO,''.5.8.l (0,23'.9) ..JO,5049) (0,1789) (0,2433)
1999 Petrocree 1,0998 1.8469 1,1243 0,2147 0,7561 0,7371 ... "0;3558' ··.. ·ji,ooos .. ·······0;2022 .. "'0",2342" (0,0082) 0,0502 ······o~i:i11á· (0.1155) ·····(0·.0237) ·····ciúii6s)·

'1990 Petrobr8lsOistr .(0,7411) 0,3228 '0,2545
1991 PetrobresDlstr 3,1638 0.0721 0,0152

1992 PetrobrasDistr (0,1130) 0,1639 '0,3252

.~.~. ~~.~~~.~~~.. 0.9713 0.1791 0.1790
,~~~ P~.~~r~.~.pi~r..·.·.·.·.i~.A~83i #.:q.~~.... . · jq~·~1.~·j.·.·.·.··(~)·.~.s.~S·····..oii5S3" ······O~1a13.. · ~.·~·\?5~~ §!~~~~ ~:ci.2#4.··· 0,0358 ·····(c)iX)90)· ··..(0:0761·) ç9..,~~~.j·.··.·.·.((Ú.~~.Ü
1995 PetrobrasDistr.. (0,1397) (0,4682) (0,2153) (0,1651) 0.0841 (0,0558) ·····(0,38,.6) "(;:1'598" 0,1056 0,1459 (0.3054) '''(0,0894) ·..··(·O;11'f,;·)···..(0·,4521) (0,1489) (0,1939)

1996 PetrobrasDistr 0,4977 (0,1170) (0,3410) (0,0558) '(0.1844) 0,3078 (0,4104) 0,1412 0,1044 0,2331 (0,3407) (0,1126) (0,2049) (0.2448) (0,0671) (0,1283)
1997 PelrobrasOisir 0,3475 0,1647 0,6650 O,3I?78 0,1279 (0,4241) (0,1356) 0.1124 0,0717 0,2195. (0,4682) (0,1849) (0,3073) (0,281.1) (O,099~) (0,1566)

1998 PetrobrtlsDistr J~.~~n~~l~~?~j. (0,6531) (q!~?~~J .. J~~.~.5!;I} q!~~~.~ (0.1410) 0,1766 q!~}~~.. 0,4332 J~!~~~). (0,1375) (0~!47) (0,2164) ~.'~.~. 0.0172(1'999 Pd~·~·b~~·Di;rt~·· 1,0998 1,6164 ···..·0·,6291·· 0,0511 0,1506 0,2859·······'iÚ4·00· ····(0:1:1484) 0,0454 "'0',"1374" 0,2811) "'óú2'sij ·····(0".3644) ·····,0,1·45·3) (0,1129) ·..··(0:ÚiS7·
1990 PireRi (0.7411) (0,6756) (0,39a3) (0,?147) '2.4347 "4,0376 0.2528 0,0132 0,0314 0,0877 (q.0211) (0,1111) (0.1236) (0,0392) (O,2130) (0.2539)
1991 Pirelli 3,1638 0.3966 1,9360 "4.0376 (0,204S) (0,4346) (0.6646) 0,2480 0,1761 0,2251 (0,2074) (0,1350) (0.0594) (0,2898) (0.1937) (0.1262)
1992 PlreH! (0,1130~ 0,1133 (0.34?1) (0,4346) 0,0216 (0,2364) 0.2552 Op772 0,0148 0,0963 (0.3157) (0.1872) (0.2004) (0,4100) (0,2442) (0,2612)

.~.~~. ~~~......... . ~,~!.~~.. 0.0076 0,2813 ~º!?~~). 0,4257 ~,~}~~.. (0.4a;~) 0,1006 ~~~?.. 0,0949 J~,~~~) (0,2402) ..~~I~~~L..J~!~~ (0,2946) (0,2650)
:.~99:4.r:!e.li...... J~.\I?2~~~·.• ···0;6379.. ····(0.283·1) O.'.~.~.~.~.L.ç~.,º!..j..1) JO,~.~.~}"· "'0;6856' . ····0:1001· 0.1190'" "O',Ú'4'à"' (0,0444) ··.·.·.·(~iih·qj (0,0762) (0,1169) ..···(0".1696) Çi?:~)
1995 Pirel! (0,1397) ''(0)"399) .. -. (0,5376) (0,4258) (0,5135) 0,2453 "'(0.6977)'" CÚ1733 ·····0",1)553·· "'0:0799" ·..··(Q,:i3s2·) (0,1142) ('0;1'1'66)' "'(0,4407)" '''(0:21'53) (0,2406)

'1996 Pifei... 0,4977 ~.,~82? 0,8139.. 0!~45~.. ~,6.031 u 3,5.559 .. 0!45:r~ ..~.,~9!.~ ~,122~.. ..9.'174~.. (C!il170)I ... (0..03.9?l (011~46) . :.(0,17.7.7).. J9 ..0n8) ~OP4~)

;~~? lJ'elli ~I~.?? ~.!.1.:?~~ ~.l~~.~. ." '. ~.!~~ q!~.~ (O.\~.~.~.~~ 0.5763 0t?~~.~ ~..~~.~.. . ~,14~.º J9.,9?7.?) O.9~.~ J9.P~ÇN?) JO,1!89) (~.!~?~~) J9.'~~)
'.~.~. ~!:~.j.... . J~!~~!.? J~\~.~º). (0,2145) (~!~~ JP.,.?P~) J~P!).~) "'oj257' ~..~~.!.~ ~l~?!... 0,1450 (0,0349) 0,0365 J9,~~n J~!~~~~ J9 ..~~.~) ç~!~.~)
1999 Pi'eni 1,0998 0,0877 ·····(0",3·770) (0,0210) 0,0206 (0.3289) "("0:4'8'20) 0.1361 00896" "'Oii731" ······(0:01·41··· ·....(0",0"342) (O0744 (0,1004) (0,1459) (0,2252)

1990 poneno (0,7411) 0.~529 0,0449
1991 Polileno 3..1638 0.1264 OP797...

:.~'~.~ p.~~.... (o.!~~~) (0.1237) ~.•ooss o."~~"

..~.~~.~.~.'? 91~!..!~ 9.!~~ 9..~~~.?. ·•. ·{~·t~j??~ }.'.~.~.~.~ 9!~~~~.L.(~\~~?) º..~? ~!~?~~.. · · ~.:X~.~.~.·.·..~~J~·!~··.i.·~·j~:.(~.:.~.~.~~·.i;..;..·.Ç(·.4,··.,,·.602·.··.~.·.380·.·~5)·.~t.:~(·..,·..(..10··.·.',.27·.·644·.·9··.B,» ~u.·(·..·'(.··.'0····',·~7··.481···.9..·.47··.»·.··I'~..(ºt~E~)
:1994 PoiIeno ..J.~~~~~) 1,1778 1.0454 9.'.~.61 ÇOP~!~) ~.~.~.3~ ) .~~~.~.. . ~.'~.~ ~.'~!~.~..0,3488 ~(11,6636)· (1.1.•8!~~ , •.. F . . ·0.2105
;1995' Poã;;;;;' (0.1397) ···..Ó)".4722) ·· .. ·(0:2582)· 0,3031 (0,5211) (0,2936) (0,3865) 0,0144 0,0234 ···..··0:2651····· á:3s69) (1;0505) (1.3548) (0,3471) (0,1015) ·· ..(0·,·1882)

:;:;~.;; ~:~;;. ····~:!~ji··~~.:~;~~~:~:.~r~:~~(~.:.~.;~.il··.·..~·~.:l;~~:~~.t~:~.~~q~~~;~g.:.~~~·0:~:~.·..~ci.:~~~~~.:~;~.~)~;;.~r~;..~:;~
.~.~. ~.~.'? ~ºI~~~n(9..à???~ ~9..9?~.~~ ~~0..!",..826,..06».. 0,1187 JO,...',5~.~5.0652} ~!~.'!I:1.~ 00..1,'0263..~,... 0.1186 • O5428 (16441) (O5317) ~~0..,,6663368..7) ~p~?~. • 0,2758 ~.9r~~~
1999 Politem 1,0998 2,1857 03330 tu ···....6",·8225· 0.5171 ·······0:1·258 .. ···~·O:i4S6 .. ""ái~1'54ú ·..··(0:·24"1·,·· tu 0,2739 ···..~"O:Ú88 ·0.2944

:1990 RenHermann (0,7411) (0,7599) (0,4064) (0,69tX!) (0,4325) 1.2779 (0,0729) 0.1603 0,~1 0,0031 (0,0260) (0.1182) (0.1010) (0.0092) (0,2487) (0,2671)

1991 R.ent:ierlf!a~... ~,1638 .. ~9'p35~~ P,~6 .. ,~,~?!9.. ~0.t2.4.41) .(q,?~º~) '(~l682j ~"~~ 0P'82 OP2?? <9?421} (O,21~) JO!2~24) ·...(O,25~~).. JO,2219)(CI!~~)

.1~.~ ..~e~.~~r.~.~..... (~\~1~) J~..~~) {~!~.1.~.1) (~.'.~.~) 0,4573 .~,.56~ J911.º~!.) 9.!~.~ ~..~.~ ql~ JO.,.4.~.~?~ (O.•~~.14) .(9.\~.~.?~~..Jº,358.~) .. (~.!~~) .JP?f:i5?)
~~.~~.~~!:'..~~~~~ º.'~!~~ ~.!~~. 0,6548 ..~I~ ~.:.~.~.~.. ..Jq..~.9·~j I?!~.?~~ ºI~~.~º~~!?. 0,0722 JºI~.~~} J~.·.~.?~nJ~.'~.~~n(~!~.~?~ . Ç~I.?~!P). (~!~)
:1~ ..~!:~.~~~.I!.' (0.0283) (0,1764) ·..·.·.·.ºA~~· (O..~~.~) ~!;<!~1 O.•.~.~.~. (0,1524) p.!.~~. 0,0450 ~.;iiii9... (0,0604) (~.1222~ J0.'.~.1.~~) .c~p~~~). "'(0,2179)' (0,2471)
1995 Ren Hermann ... ·····C0,1·á97j .' ((i.17G8) (0,0973) 0,3800 (0,3169) (0,3019) ···..(6~0431) 0,0446 ······0",(X)8S· 0,0503 '''(0ia69)' "(O:Úi24) (0.1647) (0,4423) ·····(0,2826) "'(0',"2'75Oj

'1~ RenH~merv: .9.~~!7 ..(0!51~~ (0,24.32) ... (0,391~) (O,2~.~) . (Q,0360). (O!~?~) .. Q.'~a3 .00",°,70..65'3' °0','2'83'8'.6.(O!2~7~). (0.2162) (0.,1726) (9!?644~ (0,2301) (0,1941)
.~.~.~?.~~~.~~.~.~.I!.'....0.3475 9.~~4 9!~~~... (~IP.~.9) (º,q~~!) J~t~.5~) ~P~~ 9.!~~?. . (0.'2.?~.2) ..J~!2!~~ (0,2075) Jº.~~1D (9.,~.~~~~ ".ç~.:.~)
'.~.~. ~.~!.l..~~~~ .".Çº.:~.gj. (0,3942) (0,4636) ~º,~.~~~}. (0,3240) (0,5160) (0,0741) 0.0141 0',i)44S" ·····ci,1·61"5'· J~!~~) .(9 ~.~.~) · · ~·9;~~l (~!~~.~~)..J~~.~) J~I??~~~
,1999 Ren Hermonr'l 1.0998 ····(0;3347) .. ·..(0·,4454) (0,5160) ····(Ci:1sá7) . ····Ojj'·S4·· ·.. ··(0;6831·) "'~'(O',2099)' ..··0;0746·· ·.. ···0·:16·-;·1·· 1,6068) • 1 ,8349) (0,4521 "(1,5122)":' (1 ,6233) (0,1674)
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ANEXO B - BANCO DE DADOS ANUAL
Observações: Outliers = * , Valores extremos = **

:Arw EMPRESA 180VESPA RT RT-J RT·6 RT+J RT+6 RTa ROE ROI ILAJIOA IRR1 1RR2 IRRJ IRRA1 IRRA2 lRAA3

'.!!!lO.Rl'~~... ...(0,741!1 ... (º,B?S3) .... (~,69J') .. (0,J:!1.~) 0.,.9.34.'.. 0,5184 (0,3293) .....~,~~4 O,~,~ ~'O77.'.... (0,'.'l!l8) (0,2SflO) (~,277~). (0,1311) .. ,Ç0,2~.07) (0,~~)
;.~.~.~.,~~,~.~.... 3,1638 0,6908 0,0474 0,5184 q!~~? J~,~~.~~.~'.çº;~~~)..",..~.!~.?~.? ~..~.~ ql~_~~.. (1,5919) J~..'~.~.~).J9.~~~.?~ ·.·.·.-.xº.:!~~~). (0,6372) Jº."~).
'99~ R~~sa..·· ··..".Çii;,·,·3iij,. '''0,1172' "ii:ii932",oii29) (0,2703)(0,4~) 0,2596 0,0782 0,00400,'180 .. :····(i)iiii~) (0,8906) (0,9269) ... (0,639~)·iii:4ii98j ..(0,41~)
1993 Rlp6Sti 0,9713 "(0;4"457) ·····(0,2905) ·····éo:48(9)" ·····~Ciii78S') 0,4703 ·····(0)1·88) ····..0·,0250··· ····0:01·59· 0,1270 (0,8664) '(0;7094') ""'(0:7913)' (0,4311) "(0,3717) (0,3463)

: 1994 Rcese (OP283) 0,3643 0,0410 0,4703 (0,3031) (0,.3403) 0,4040 0P099 0,0012 01'096 (0,4719) (0,4474) (0,5967) (0,23'56) (0,2241) (0,2923)

'.~ R'p'sa (0,1397) (0,~7S.1.J~,214.1!. (0,34~1. (0,4587) (0,~~!l8) (º,2~81) 0'O42' º,0~90.. ... 0,,2316 Jº,91.!l:l). (0,3523) jº,'~~')...(º,'.321) (0,1426) (º,1~)

.1.~ ..R,.~.•.~.... ... .o.,.4.9.7.7..j~,65!~).(º,6782)(0"9!J8)Ç~,46i~)(0,~2P1(~,!~7~)0,ClEl1.S. ~.'~-' OO..,,',isB2..~37 ;-«3,.',.5,S3ss,..33)).:io,ii3~~j (1,'397).J~,~?'1) .. 'O:4SrOj (0,3871)
1997 Rlpasa 0,3475 0,0431 0,1873 (0.0820) 0,0086 Jq!~~~~~.(0.2259) ~.'~~.~ 0,0144 • (1 ,1916) '''~'C2;3326j (0,8002) ..···(0;6380)· ç~.!~~j
1'998 R;P~~'" .. '(i:i~3457) "(0,B7SC))"" '(ii,60~ig) . '''(0,4235)'' '''((1:2'2'4'9') 0,3799 ···..(·0;5079) 0,(l840' ·······CÚjÚ32· ····..'i,Ú·51.... ~~·,5:5::á6)·';~'(iSfá4'j ·~~'(3~oa91·)·..~·(1j427j ~';'{1ilB98)' l (0.5119)

:,999 Rlpasa 1.0998 "7.6676 1,8546 0,3799 ~3,04'18 1,3763 "3,1278 0.1241 01322 0,2755 (0,5713) (0,5029) (0.4348) 0.0063 0.0251 "0,2833

.~.~,~~~.~P Jq,.!~~D.
..~99.~.Sahf:sp... ..~,1~.~.
1992 Sebesp (0,1130)
1993 Setesp 0,9713

1994 Setesc (0.0283)

1995 Secesp (0.1397) .. ~ .1~:';:i:f ·~:~tr;:61so I I ..... 0,3272 (0,579') 0,9407 ~:~1~f·~:::;...0,1513 (0,6148) (0,1682) (0,3496)' (0:3435/ iii:iii6i; (0,1675)

19.98 Sebesp (0,3457) (0,6165) (0,7332) (0,5794) (0,5373) 0,1120 (0,4138) 0,0641 0,0835 0,1698 (0,7721) (0,182') (0,3137) (0,4281) (0,0766) (0,1307)

'1999 Seceso 1,0998 09575 0,6952 01120 0,3152 (0,1702 ° ()l78 (O0256) 0,0955 0,1786 (0,6150 (0,3808) (O3488 (O3299) (0,2125) (0,0796)

I· .

19.90 S•..~.,.,.jO,74") (0,6054) (0,6280).(0,2731) ~'.5,3~32 ~,~7~ 0,52'º O,'.~! 0,034~ ~.,.~ (0,3072) . .(0,3.6.'.º1 .. JO,?491) .. (0,3.'°2) .JO,3710) .(0,2538)
:.1'99.1".~adll? , , ~.~.6~. · ·.;.·.?).4.5.~.·· · ~..I~· 0,~7~.. 1,7725 0,1921 .JO.?l9!?~ 0.1.~~~. ~.P!~~~ q,~~~.. JP.,.~.~.~.~)ÇO,~?~). 0,1?~ ,(~,~,~?' (~,4?~.n f 0.1804
1992 Sadi6 (0.1130) (0,0244) 0,4270 0,1921 ···..(0:4092)' "(0,1'2'58) 0.1000 0.0715 0,0375 0.1117 (0,4536) (0,2290) (0,2113) (0,5613) (0,2824) (0,2639)

1993 Sad!eI 0,97'13 0,0050 (0,2093) (0,12'56) 0,6086 0,4773 (0.4:302) 0.0752 0,0325 0,0958 (0,3728) (0,2849) (0,2292) (0,4358) (0,3276) (0,2799)

1994 Sadia (0,0283) 0,5135 0,7626 0.4773 (0,4230) (0~286) 0.5576 .0,10~6 0,0187 0.0727 (0,1934) (0.1546) (0.1927) (0,2935) (0,2331) (0.2891)

.1~. S~d'!...J~,1.~9'l..(0,'-~º7)J~,~3) .(º,~) (D.'.1.2Il:') .. (0,221.~) (0,3616) 0,1406 O,º34g 0,079.' (O',~5"") (0,1.383) .. J~,1.74~)JO,560~) . .J0,P22).(o.,26.8~)~:i~:::....····§:m~(~:~;~~)(~:~~~)(~:~~~l (~:~:) (~:~~~ij)~~~;~:~~~:~1ió~:~~~~~~:~r.:l~ci:~~:;:~:~~l~~:;;;l..~~::~l~~:~~~
1998 Sadia. (0.3457) (0,0702) (0,5409) (0,3542) (0,0582) 0,5060 0,4211 0,2255 0,0650 0,1252 (0,8620) (0,3948) (0.3852) (0.5688) (0,2670) (0.2191)

'1999 S.!Idia. 1.0998 1,2214 1,4358 05060 0,4630 (0,1162) 0,0579 0,0915 01051 0,1524 (0,6332) (0,5606) (01426) (06127) (05451) (0,1235)

'~.~. ?~.~~.~!... .J~I!~.~~) (~l~n Jº r~.~.~D 0,1462 0,0208 2..q!.~~ (~,.~2.~.~~ qp!.~~.. ...~.\~.~?~. 0,1162 ç~!q~.~n J0.!~.4.?) Jº,~~~)..J9.,~.?ºt ..c9!.~.~) ,(º1~.~7~)
.~~ ..~~~.~ri.... . ,~,~638, ).!~4.~ ~\~~!.? Oé.49.· ·.·.·.·.·.'§~·~·!·ã.. (0,0318) .J~!~~!q~ º1107.~ º!~.~~__ ~.!~••~~.. (0,1272) (0,0187) Jº,O~.~) .Ç~.•~5~q). .~ql~.?~ ..c.O.'.~.~)

'1992 Sa.mllri (0,1130). (0.3244) 0,2173 (0,0318). (0,0118) "'(0,003"6") (O,238~) 0,0579 0,1025 0,3158 '''-(0,34'95) ·····'0,1462) (0,1777) (0,3100) (0,1237) (0,1531)

'1993 Samilri 0.9713 0.0366 (0,2773) (0,0036) 0,1314 (0,1065) (0.4742) 0,1254 0,0473 0,2563 (0,2512) (0,2295) (0,3127) (0,1653) (0,1498) (0,2051)

1994 S.m'ri (0,0283) 0,328' 0,2510 (0,1065) (0,2276) (0,3202) o,:l<m 0,0341 0,0533 0,1958 (0,1582) (0,1978). (0,2684) (0,1215) (0,1538) (0,2066)

.1~. ~~'!'rt.~i..JO,1397)(0,4'62)JO,~1).(0,3~)J~,4."2) 0,2'-'~.Jº,3.SS.~1.OP!~9 P,()4'9 0.,.1~ (º,~3SS) (0,2229)Jo.,~54)(0,'-105).(~,1~7l .. (º,~)

:'~ Sam~r.i ~.49?? q r~~? 0.,'.1.~~.. 0,2.~~.~ 9!~~~.. ...0~.~.15 (9,~.~~) 0!1?~.~.~. 0,0634 1?,;20~~ .J~.'~.~.~} ·.·.·.·.Xº.ii~~·j. (0.3655) (0.2095) (1?!~~) ....<~..I?~)
1997 S6mftri 0.3475 0.0017 .0.3164 0,2115 (0,0880) (0,0867) (0,2S66) 0.0488 ·....·O".iJ51~·.· 0,1363 (0,4404) (0,2247) (0,4'276) "'(0,2313) (0.1069) (0.2293)

1998 Samllri (0.3457) (0,6132) (0,5840) (0,0867) (0,5180) (0:1521) (0,4088) 0.0518 0,0998 0,2510 (0,9930) (0,4037) (0,4261) (0.2843) (0,0752) 0.0050
1999 S6mllri 1,0998 ~2,9397 1,6990 (0,1521) -2,2066 1,5966 0,8762 0,0251 0,2200 0,4012 (0,4054) (0,4629) 0.1093 (0.1877) (0,2128) "0,4585

'.!!!lO.S•.rt' •••. A.!'!,.... J~,741~) (0,7550) .. (0,7990)(0,6761) JO,2685) 0,'8~2 .. (O,~3."l .~,0~~1 0,~9 ~,~.188 Jº,º~41) (0,?0161.J~,?',Il3). (0,0339) (0,2362) .(0,:26~)
,,~~ S~~ista ..~.~m.,,, ~.!~.~~ ·.·.·.·_·.(q.~f5~.'). 06377 04632 Q?03? ~,1?2~ .. _~~!~).~) .9.!~~? ~.'º~.~º!'.~~ (9'.~.~.~.9.~JO?~!~).. Jo.!~2.~'!) ·.·j~·,:.~~O)(~.!.~~~j (0,1766)
'1992 Santista A~m, (0,1130) 2,0139 0:9042'1 .... 0:12'2':3" 0.5805 0.1657 • 2,3980 0,1674 0,1107 0.2087 (0,8920) (0,6451) (0,2651) (0,5693) (0,4519) '(0',0097)
1993 S,rtist. AOm, 0,9713 (0,5373) (0,3628) 0,1657 (0,1122) (0,2667) (0,1653) 0,1927 0,0290 0,0516 (0,2275) (0,2680) (0,29'-1) (0,192') (0,2257) (0,2357)

,1994 Samsta.Aim, (0,0283) 0,3999 (0,1415) (0,2667) (0,5677) (0,6594) 0.4407 0.0329 0,0697 0,1263 (0,1457) (0,2362) (0,2245) (0,1332) (0,2143) (0,1932)

:.1.""". S.•.rti •••. '.!i!'!, (o.,1}~n(º,~741) JO.,?'.3.0) .. (0,6~94) (0,0933) 1,0~06 .J0,27.251 ~,fl2?5. ...0,~1 0..oS43..(º,~731)(0,2S'.11 J0,?:l9?) (0,4276) JO.,.~7) .. (0,:269:l)
:1~ S~nti~a..ft...~.' 0.~.~7.?. º..!62~ _P!~~.. .~.,q306 ~,?458. .O}.~P .. 9,17?~ 9,97~.~.. .q,03?~ q!~.231 <.9~.4~0) (0.3632) J~~.~?) · ·.c0:4'20~)· (0,3486) (0,2425)
,19.97 S.r<lSO. Aim, 0,3475 (0,3975) 0,0874 0,3527. (0,5047) (0,6649) (0,5529) 0,osa7 0,0028 0,0434 (0,6677) ....·(Ô:SBS9i· (0,3555) (0,6'85) '(ii:5729; ..·..'0,3332)
'1998 SantlstaAIim, (0,3457) (0,3575) (0,7807) (0.6649) (0,5647) (0,4611) (0,0181) 0,0462 0.0135 0,0188 (1,0082) (0,7418) (0,5302) (0.7852) (0,6249) (0,3513)
"999 SantistaAIim, 1,0998 (0,5616) (0,3399) (0,4611) (0,3605) (0,2913) (0.7912) "(0,4590) 0.0963 0,2320 (0,8985) (1,0139) (0.2708) (0.8337) "(0,9076) (0,1191)

'.1.~1?.~.~rp.. . J9..!.~~~)Jq!~.~~~ W'~??~) (0,7766) (0,3563) ..Jq!~.~~~}J9.????~ ~..~.'.~.?~.~..0.0979 9.'?1.~.? ~.q!~~~~~~.~.~.~~.~.??)J~..!.~~n..~~J~.~?~~~ .~.~.Q.'.~?9.~}~.9.,~!.~?
..~~,~.~~p..... . 3,1638 ~..~.!~.~.~ ~,!~.~~~.. ·.·.·.·.·.·~~:.1·~.~.~·.~~~..~l~.~ 9 ~.9.49.. . (qlqo~) ~,q,~~~~ ~:~~.~... ..0,3~~ .. ~(~.~.'.O.~.~).~~J~I~~!.~).(1,2824)" (7 .4020) ..~~.E!?~n ~~.~!4.~.~2
19.92 Sharp .. 'iiúi3ii;' 1,3554 0,4994 .0,80'0 (0,0'-51) 0,1521 '1,6556 0,3169 0,0403 0,2035' (2,8119) '(2,5'9.9) ....·iii:iiiios; ';;"(2",3899) •• (2,2472) (0,3744)

1993 Sharp 0,9713 "(0.4124) 0,0143 0,1521 (0.1632) (0,2769) (0,7019) uO,6386 0,0055 0,1002 (1,4905) (1,5179) '(0,5627) *(1.4969) "(1,5249) '(O,sSa7)

:1994 Sharp (0,028~) .9,89~8 0,4008 (0,2789) 0.0896 ~0.12~) 0.9531 0}412 0,1829 0,2763 (0.0324) (0,0627) 0,1007 (0,1107) (0,1866) 0,0097

~.~. ~.~.~.p.... ..J~l~~~:o.~~l!.~ry (0,4136) çq!~.~) J9 .•.~.~.~.~.~ ~~l~~.~)J~l~~~ ql~~~~ q!~~?~. 0.2155 Wl?~) J.~.'.~.~.~.~.~. Jq!~}~) (0,6044) (9.'~~.?) ~~!~.~.~)
'.~.SS:S.~harp.. ...~ •.~.~.?? ~.!~.~?.·.·(9·!~~~·~) JO,.~.~.~) ~A!~~ 0.29~.5 ~.~~~~ º!~.~9 0,1980 ~·!~~~~LJº.'~.~.~.~) w,~~qn 0,0979 çq.:~~~j(~!~~~. • 0,1574
'1997 Sharp 0.3475 (0,4551) 0,0784 0,2985. (0,4304) (0,5416~ (0.5956) 0,1067'" "O',ooás' 0,1977 (0,3444) ~0,2398) ·····(Oit·21") (0,2396) (9.1588) ,ii1327)
.1998 Sharp (0.3457) (0.7821) (0,7731) (0.5416) (0,7803) (0.6639) (0.6669) "0.7626 0,1467 0,2630 (1.6923) (1,3303) 0.1406 "(1,1442) "(0.9787) "0.4615

'1999 sh~p 1,0998 0.1604 (0,2816) (0,6639) (0,1573) (0.6771) (0.4474)

:.~.~.?~.~.~.~~ Jºl~.l.~~. . ~g.~~.~.~~p.~~.?.
.1~.1. ~id.~c~.~r ~.1.~.~. . O.~1.~3. 0.0051
1992 SidNtlClone'll (0,1130) 0.0326 ..·..0.0183..

'1993 SId Nadonal 0,9713 0.0053 0.0125
.1994 SidNecional (0.0283) (0,0749) 0,69~2 (0,4579) (0,.3345~ (0,0480) 0.0276 0,0173 0,1662 (0,2732) (0,3562) (0.5124) (0.1230) (0,1652) (0,2511)

1995 SidNacionai Jq!~}~~)...J~!~??~) (0.4055) ..(1?!~?) 0.2928 q!~.~~~. (0,2536) 0.0160 0.0104 º}.~?? (1,0024) (0.4757) (0,5974) (0.4429) (0,2070) (0,2643)
:'.~'.~' .~~ ~.~~~..... .. .0,~.~7? ~.•~~~ ·..·~~,~.?~·Ú0,1261 ··..·..0';2·46'5 q..,~.?l.~.· çq:~~~~·.· ~.ii~.?'.·..·····0:0331.. . ~,1.~~ ..·..,0:6;·80)· · (9·!~i~·~j·····(0~5430) .. ···(éi;2isi)" ·(0·,1683) ·····(o:2úi4)
1997 Si<:!NaCiOnal 0,3475 0.0956 0,9195 0,35'15' ·..·..(0.0566) (0.1345j (0.1869) 0.1014 ····õ',i)7Cis.. 0,1603' ,ó',4'OO1) (0,2613)' "(-0:3990) ·····(i:i~2257j. "CCÚÚ2)' .... CÔ',1529)

1998 SIdNetdonal (0,3457) 0,0090 (0,4790) (0,1345) (0.0733) 0.7752 0.5421 0,0965 0,0684 0,1489 (0,7611) (0.3458)" (0.4649) (0,3445)
:1999 sidNa:clonel 1,0998 1,2834 1,4339 0,7752 1,0003 0.0832 0.0075 0,0348 0,0751 0,1416 (0,1726) (0,2259) (0,3207)

.. , .

(0,(1874)
(0,1452)
(0,1223)

(0,1720)
(0,1793)

'.~.~.?~.!~r.~ J~?~.~~). . ºl~!~.. 0,0249
:.~.~ .. ~.T~r~.... . }.~~.I?~. . . f ' 9.\~~. ·.··..·.#.:.Olf.if··
1992 Sid rueerec (0,1130) 0,0721 0,0145
1993 Sid rucerec 0,9713 0,0163 0,0389

.1994 SidTubar80 (0.0283) 0.1919 1,4078 (0,3693) 0,0097 0.2266 0.0859 0,0226 0,1134 (0,6159) (0,6314) (0,7148) (0.3639) (0,2971) (0,2395)

.~.~~.?~.!~~.~.... ...Jq,~.~~n.(~.~?~ Jq.'?'.~n 9!~( (0,0423) J~!~q~) JI?P??~~ ~..~.?~.. 0,0266 0.1018 (~.!~~~. (0,4746) J~;~!~~ J9.!~.?~} @!~.??g) <~l~~~~)
..~,~.~..S:~J.~~~? 9.!~.~.?~. (0,0098) (~!~???,. (O.3032j ç.q.;.;.~.~.j J9.,.9.8.~?) (0.3389) 0,0426 ··..O:01"i:i2··.. ···0".0976· (1,3457)' "'coiàci9) (0,9070) (0.4612) (0,2418) (0.2848)
1997 se rceerec 0.3475 ····.·(O·,O~·24)·· 0,2693 ····(0.001.2) 0,1783 0,1105 ···..(0·.2671)· ······0:0397··· "'ii,025'2" ·.. ····1l:12S( ····.".(1·;4·696) . "(0',5735)' ·····CÚ}4~j. ·····(0·,3234) ..···(0:ci998) ··.. ·'0",2":310")

'1998 Sid rcee-ec (0.~457) JO\~4) .. ÇO,~12) . 0,11~ .. " .. Ç.0.,511.~) . Q,1 ~27 . (D:,~71~).. _ º.~1~l? ... Op148 ... 0,09.92 • ~3,,07-~:) ... «(','',:32.~.57.J).• (1 ,~!9) .. (~1~5~n. .. J9,~43.~) ..... (0,3352)
\999 Sid'Tl~rao 10998 -3,4972 0,8528 0,1427 1,2892 (0,0224) 1,1417 (00979) 0,0472 0.1457 (' ,,;:>o •••• (10052 (0,9154) "(0.8413) (0.1778)

.......... , .

'.~.~. ~.'?lf.~~..~~~ J~..!.~~))J~\~~.~?~.(0,5267) (q:~~~) ~.?~?? ~.!~~~~. 0,4723 ~.•~~ q!~.~.~q. 0,1070 J~P~.~). (0.0755) J~l~~~~) (q!~~) (0.1614) (0,2054)
1991 Souza Cruz ~.,.~.6~ 1..'~9:I!. · · §!~~~5·.·. ...1.'.~,5? ~.~~~ O~~.~.?~.. · ~·q·:ii~~j~})~.~..0,0144 .·.· _~·!·~6·1·~· J9.~.~.~ry · (0":i·ii32) (0,1574) ..Jº.~~n (~..\~~~~)·(9.:~~·~.)

:1fl9i' s~~~'ê~~;" (0.1130) 0,5420 1,2935 O,187~ (0,0363) 0,1229 0.7385 ~.'1718 ···.. 0·,1643.. 0,1404 (0.1529) ··.. (il:i:l402)· ..··(·Ô.04·91) (0.4054) (0,1670) (0.1917)

:1993 Souza. Cruz ...._O.971~ ..Jg,1299~· p)l298.. 0,~2~. ,... °.0.905 ÇOj2348) '(0,5S:~) 0.1458 ~113f~ .o,m.? ... JOI~!'32) (O_..o~.~' (0~~~1) .._.(0.2040) (0,1363)(0!2ÇI8~)

;,.",,~~ê,~z......(0,0283) (0,151)8) (º,1~~). (0,2""~) .. (9,529ól) .0.,.1069.. (0,1260) .:0,057.; ..~PP6. 0,0452.(0,1067)(0,~9,;a) (0,1.3.~~ .(0,20051(0,180~) J~,2S":1!.

'.~.~ ?'?~.~..ç,~~~ J~!~}~!.l (~!~.~?) J~.'~~.?} 0,1069 0.6377 º!~~~. (0.0277) 0.1107 Pl~~.~ ~.'~ J~!~!~~)Jf?P~.~.~~ Jº!~.~~~).(0,4834) (0.1854) (0.2407)
:1.~. ~z~.Cruz g.\~.~.?? 0,3348 0.1564 9.:.~.~.· §;~~ ~~.~04 ·("O:Úi:38) ·.· · ~..!~~L q.'2~.9 q!~~. '.. (o'.9.~.~~ 0.0426 (0.0048) ·..·..·i~:~~.·~)····..(O·,Õ292) ·.. ··(0:1"248)
'1997 Souza Cruz 0,3475 ·..···Oj4~5·· '''0.571'8'' 0,4404 0.1187 (0,1991) ····(0,0029)· 0,3193 0.179? 0,1479 (0,0561) Õ',031'2" ·(0:0287) (0.2235) ..···CÓ,0469) «(1.1654)
1~8 Sou~.açr~.z. ,(01~57) 0!~16?. ·(~.~~?1~ .(0;'.~1) 0,1935 Q;?6~~ 0\55:39, .._ -0)949' 0,1.5.~~. 0,1285 ... (0,'1337) <.9.P92?) J~P462) (°\35:08) (0,0895) (011~)
1999 Souza Cruz 1.0998 0,3112 .. 0.6204' ." 0,5698 "(0,1759) (0,2756) (0,37.55) -04477 0.1982 ···..0,1279 0,0005 0,0121 (0,0144) (0.1222) (0,0951) (0.1689)
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ANEXO B - BANCO DE DADOS ANUAL
Observações: Outliers = * , Valores extremos = **

.1S90 Telemig
··.~·991·T~i~·.·.·.··
1992 Telenwg
1993 Telemig

,1994 Telemg
.~.~!~~ ..
:.~.996T~.~.
1997 TeIemIg

1998 Telemig

1999 Telemig

.J0J!~I~) ...

(~:1i:) .....
0,9713

(0,0283)
(0.1397)
.. 0,4,977

0,3475

(0.3457)

0,0834 . 0,1790

"5,3661 1,6585 0,6386 0,8906 '2,2294 0,1353 0,0467 0,4715 (0,4701) (0,3772) (0,4571) (0,1907) (0,1453) (0,1737)
0,1693 0,3740 O,MOS (0,5241) 0,0984 0,2033 0,0248 0,0226 °12164 (0,2213) (0,2241) (0,2899) (0,1873) (0,1898) (0,2466)

.(9.!'~~.?J ~!.~~.~... .~I~~ 1.'.~,3.~.3, ~.~.l~.~.~.(9.!~?~~ ~.'~~~ ~l~.~~ ......• ~.'.?!.~ J91?~~ JO.t~.9.~?~.. JO.~~~) J914~5}). (0,1697) (91~~.?~~,
'.,7756. 0,9959 '1}961, .0,7614 0,7594 0,8532 0.1.'OOO,17!.2 .0,.2850. (0,1387) (0,0304).(º.0590) ,(0,:1331)·,·(0,0830) (0,1343)
0,0503 .. 0,2835' 0,7594 0,2756 (0",3'3'69) (0,2206) 0,1853 0,1823 0,2520 (0,1141) (0,0160) (0,0411) (0,2406) (0,0864) (0,1428)

(0.S941) (0,5869) (0,3369) (0.6791) (0,4682) (0,3796) 0.0702 0,1:208 0,2855 (0,3254) (0,0949) (0,1336) (0,3410) (0,1020) (0.143.2)
1,0998 0.5280 (0,0574) (0,4682) 0,4990 0,2418 (0,2723) 0.0386 0.0666 0,4646 (0,2792) (0,2720) (0,2725) (0,1659) (0,1611) (0.1330)

" ".,. . .

AlfO EMPRESA 180VESPA RT RT -3 RT-6 RT +3 RT +6 RTO ROE ROI ILAJIDA IRR1 1RR2 1RR3 IRRA1 IRRA2 IRRAl

1990 TAM . (gl411) J~~8~W. (O.~342) W!~·.l.~.~) J9.\~~.1) .Jql~!~1 ..Jt?\~1}~~ g..~.~ ~(~ ~.'.~.~.~9 ~~..<~,q~) ..•.~.(~).~.~.~~ J~.!~~~) .. " ..(~P~~.~~..~J~.'~'~) ..~..~~.!~).~)
;~.~'.' .i.~!.'.'.'" 3,1638 w.~) ~~..!~~.~ .•••• w.?~.?~) ..<q?~~) J~.\~.~.~)Jg.~~~) ~~~~ ~..~~ ~,~. 1.0168 ~..~.'.~.~.~.~ ~.~.~!g~).~ ~~..~.~.~.~ "1 4617 ~..~(1.~~
~.~. TAM.... ·.. ·..~·~.;1·j..~j.. ~!~~~ ••••••. w'~~~ ,(~,~) ..1 '?~ ~~.~~..~.~.~ ~!~.~.~~.. 0.1892 ~'0,3896 • 0.5988 º.!~.~.."1 ,~~!.u 3 4812 u 1 ,2858 ···",;~·1:s900 ~~}.•~
1993 TAM 0.9713 u 4,7575 •• 7,8928 u 12,9264 os 3,5665 •• 3,0555 "1 ,9207 ·····~·O:4004 ····~·O·,:i677·······0",3868·· 0,3729 0,4398' "'O',39Ú;" ······0.1855·· ·····~·o:31·98 • 0.2558

.1994 TAM . (0,0283) 0,4976 0,6007 •• 3,0556 (0,2035) (0,0270) 0.5412 ." 0,7687 " 0,5026 "0,6911 0,3176 0,3564 0,5341 0.142\ 0,2286 os 0.3854

1~. T~ :. ...Jq,1.~97) ~.!~~... ..~.•~.~<9(~!9) ~}P~~ ~~..~.,.~.~.5.~ :.~.I??~ ~~9\~.~.~~ ~~.9..~;?9~ 9 ~.~ qp~ 0..?~65 º,f~~ JO.~?) ºr~.~ ...•... ~!º!!.~.
1996 TAM º!~.~.77. 1.1663 1 ,0309 ..~.•..~.,~~ ~,~º~.!.J~~.~.~.?~º,~~~ ·.~.9l.1.~~~~..t?'.?~.~f º!~º~?. 0,1162 0,2094 0,20\6 ..W.~.~~~l~!~~. 0.0368
'997. TAM....~,347~, 0':i'25 "iriiii'3ij (0.,1545) 0,0813 0.2316 (0.1t;21), D.,24~7,. 0,1533 0,1388 ""'(o:iiiii)iri.oo5.ii)i~;ri~Sjj (0.3618) (0,1185) '·(0.188i'i
1998 TAM (0,3457) 0,070? ·····o,02:.;·i··· 0,2316 ·····(o,3041·) ·····(ô:4·i39) 0.6356 0,0764 ·····(>;1"3Ú3·· ······Õ·,ú5"4·· ······CQ,Ú378)· (0,0425) (0,0506) '(0:4'862) ·····((1,1582·)· ····ciJ;1"m)
1999 TAM 1.0998 (0,:1351) (0,4822 (0,4139) (0,1716 (0,3653 (0.6,'57) '(0,:2002) (0,0473) 0,1l.258 (0,2681) (0,2247) (0.2819 0,4436) (0,3498) (0,4272)
'.990 T~~ , "(O,,.,!), (0,9534)(0,91,13).(0,7171)" .. (0...B..2()8).. (0.,8.1.5~),. (0..82(1()) 0,.2469 '0.2910 0,5055, "(0.,6",,.2), ..(O.'.,,9'.~lO,374' .. (º,~774) '(Ol3~,3), ::o.,tlIltlll

..199.1Tel<, 3.1638 ... (0,4442) (0,7664) (0,8154) .0,.2:137 (0,1415) (D.,8!"5) "Oé87 ·ri:ii9ii2·;ii:6034 .:(2,8049) ·(2,01.09), (1.2007)... (0.6309) (0,5178)::.0,4257
199.2T... (0,1130) (0,3728) (0.4782) (O,14Ú) (0,4361) (0,02S5) (0,29.28) 0,0136 0,0698 0,5177 '(.2,6330) (1,5650) '(';2014j (0,4703) ··iO:ia7S)· 0,1066
1993 teee 0,9713 0,7651 1,2293 (0,0265) 1.2338 0,6330 (0,"1(146) 0.0311 0,0497 0.3081 (O8864) (0,8367) (0,9606) (0.1756) (0,1635) (0.1241)
1994 reke (0,0283) 0.9855 0,8581 0,6330 (0,4321) (0,2406) 1,0433 0,0468 0,0262 0,1920 (03733) (0,4461) (0,5406) (0.1911) (0.2268) (0,2592)

'.~.~.!~~.~... . '(9!1.~~n..(Ol25~~ ço.'~.~) Ç9!?~~) J~,5~.~.3) .Jº16~~) J9.(~~) 0,0680 9.P~~.. 0,1647 Ç1.,Og!~) J~.,.?~.~.?).. Jº!~6~) (~.•~~~~. (9..~2) çº!~!.~)
.1996Te',. ,0.4977 .. (0,3388) (0,4667) (0,,",,,,)(0,1427) 0.3815 (D.,558!»0:0590 0.Ci68?",·0',3iJtj· :(3,0.275)'(.2,3846) (1,2176):'(1,6684);;(1,5,;15) (0,0019)
1997 Ieee 0.3475 (0,5014) (0,3271) 0,3815 (0,6420) (0,7881) (0.6300) "'o,2twi 0,0032 0,1342 u (6,7200) •• (5,4663) •• (3.5386) •• (3,9212) •..•(3,8001) •• (1"',"OClse')
1998 Teke (0,3457) (0,4209) (0,7221) (0,7881) 0,2964 1,0604 (0.1149) 0,0176 0,118'1 0,3415 ~(11,1124) -*(7,0046) H(2.6168) "(3,4507) U(3,2450) u2,5080
1999 Ieka 1,0998 '3,3002 "22320 1,0604 0,6437 0,7353 10479 "(10264) 0,1145 0,3037 "(7,9703 U(81456 (0,7789) ,. 7.0282) "(7,0567 "06155

,.~.~.~.6.T~I~re:3 ..
1997 Teiebres
1998 Teebres
1999 Tetecres

.1.990.T,*b,... ,,(0,7411). (~l~5) co..7!~~)(On7~)(0,3064) 0.3~61 ,(o..(18~) 0,.(1696 º,1197., ':J.,04~,Jq.5~1~l. (1,.2.565)(1.,0040).", 0,1~3 .,.. 0.1)9.1.3 ~:Wl:27!.
:1~~ T~br.~s .. .. 3.1~38 "10,8625 ~}.35~!. .. 9.'~ ...~~.~}.~784 ~?1~3 ....~.1.\~.~. 0,0182 . ~,~.4.. .. '.O.5§I? (~,51?3) .<0~~~!.6)..... JO.~.?~) .. Ç9..~~.~~) .... <O,~~~~) ., ç~..~.?}
1992 teebres (0,1130) (0,2194) 1,1900 '2,0033 (0,3651) 0,9651 (0.1199~ ..... "cjij~6 0,0137 .0,4033 (1,2338) (0,6448) (0.6420) (0,4872) (0,2505) (0,2397)

:1993 teeoras 0,9713 0,8664 0,4649 0,9651 0,8064 0,1205 (0,0431) 0,0011 0,0395 0,3197 (0,4960) (0,37'11) (0,4420) (0,2421) (0,1762) (0,2008)

'1994 reebres (0.0.283) (0.0540) 0,3501 0,1205 (0.5382) (0,3858) (0,0265) 0.031.2 0,0176 0,.2135 (0,3340) (0,3055) (0,4083) (0.2025) (0.1843) (0,2535)
'.~. T~~.~~~~ Jg .•~}~!)....~.~.~.~.ÇO,296~) .(O!~) 9.l~. . ~.!g~ ~.tP.~~ ~..~~ ºlº~.~~ 9.'.!'~'~" <º?~) J~}~D . J9!~!~) J~&Q?n. .. Jº .•~?~) ~º!~~~) .

... 6,6388 ·.1,1:206 ',0673 '.,'.9.94.. ,O,06~3, .0,".20 0.10,9,8"".0,3176. (0,3.º") (0.0985) (0.,1867)" (0•.2344), (0,0637). ..\0.1313.2)
1,1994 0,3174 (0,2480~ 0,1163 0.1208 0,1179 0,2526 (0,2278) (0,0627) (0,1401)' (0.2475) (0;(:i727) (0.1552)

(0,2480) (0,1059) 0,1909 0,0730

0,1909 06897 0,2277 0,1010

0(4.~77
0,3475

(0,3457)

10998

0,5~.~4.
0,5042

(0,2979)
13118

0,6734

(0.423.2)
0,5893

...J~?~.~1) ~~,~?n (º,7~?~ ..(º,~) J9.'.~.~n ~.!~~~~.. • 1,5182 0.1031 º1
'
.?2? .~.•..~.,~~~ .w,2~~ :.P.,~456) . J~!~~l :.9!~~~ L." º.~~.~1 ..~.~ .•~~.~.~

... 3.1638 ~~.14,9.~1 .;'. ~.~~~~.~. ..~.'~3~.. .~~~~.'357~. ..~.P~34 .. " .~.'.~.J.~ · ·0.!9.4.~~·.. ..º}l1J.8... ..º,~554. .. (9,7?:4.9.~.. (Q,538~). c.~.\~.~1.º~ Jq,~29!) (º~~~.~n~9~~.~)
(0.1130) (0,7635) (0,1013) 1 ,~. (9,4942) (0,1612) (0,7333) 0.0508 0.0352 0,2078 (0,9457) (O,5427~ (0,5186) (0.4083) (0,2239) (0.1982)
0.9713 • 2,3372 1,2820 (0,1612) 1,0559 0,4643 0.6929 0.0204 0,0531 0,4658 (0,5597) (0,5266) (0,5279) (0.2234) (0,2098) (0,1430)

(0,0.283) (0,0898) (0,1513) 0,4643 (0,4379) (0,2254) (0.0633) 0.02S0 0,0:264 0,2510 (0,2760) (0.3320) (0.4075) (0,1594) (0.,1936) (0,:1339)
.~.~~? !~~e~... . ..(ql~~97).. O"~~~ 0,1288 ~~,~~~ 9.,.~.~.~ )...;?9~ 9.'.?~~~ qp~!. ~!~!. 9.'.1.~ ~º:6~~~. (0.3436) ~º!~!~) (9.~~.~.~~. (0,2506) ..Ç9!~~)
.1~ relen . 0.!~9n q,9008 O,~7'4' 1,2068 ~!9~1.~ .9.,.~.~7.~.. 0,2691 0.P~O 0,0694 .. q,~.~~~J9.~.~9.~) ··.çq·,:;"Q"9~Ú.. (~ 17~~) .. W,~~) (~J~?j.) (0.2126)
'1997 T~1erí 0.3475 (0,1501) 0.2646 . 0,4078 0,1348 0,0154 "'(O~36~Ú)' 0,0851 "0',0093"' 0,1928 (O,1~43). (0,09~~ (0,1463) (0,2470) (0,1245) ··(o.~9iij
1998 reen (0.3457) (0.4328) (0,5649) 0,0154 (0.5449) (0,6553) (0,1331) 0,0654 0,0092 0,1659 (0,5677) (0,2977) (0,3600) (0,4434) (0,2361) (0,2781)
1999 Ieíerl 1,0998 0,2201 (0,1995) (0,6553) 0,2405 0,4753 (0,41:39) (0,1099) (0,0876) 0,1782 (0,5903) (0,6340) (0.6587) (0,4726) (0,4996) (0,4906)

1.~ TeIe~L

,.~~1 ~e"~J..
1992 Telerl

1993 telen
1994 Telen

'.~.~ !~~P.S;~~.~.I· Jg.!~11)
:.~.~ ~~leSp CeI~~~ ~•.~.638
1992 Teíesp CehJar (0,1130)

[1993 teeeo censer 0,9713
1994 Telesp Celular (0,0283)

..~.~ !e~~ C~~eI.~ ....c~.1}.9n
)~ Te~~p.Ç~.lU!~r.. 0.~.~.77
1997 Tetesp ceuer 0.3475

1998 teesc Celulor (0.3457)
1999 Tetesp Celu10r 1.0998

... ... . .,., ", .

.......................................... ,.,

,......... . , .

.....

., ,." ,

.....

(0,1116) "0,5999 uO,5002
\,3549 0,8783 (0,1116) 0,12'15 0.0942 0,1106 0.1167 (0,0688) (0,0568) (0,0338) (0.2850) (0,2467) (0,2334)

1994 teesp operec (0,0283)

.~.~ !~~p..~.~~.....Jq!~397)

(O,57?6) .. J9,~~.~) ~~,~~,~~~9.,.~ ).!~.!7~ O'\~3.1.1.. 0,0530 ~~~~!~~:..~..~~ (~.!~!.~~):.~?!2.~.~.n. ..<1.!~!~) (~P~.~~). (0.1140) ~~.~.'~º!~
u 18.:0905 u ?~~!5 1.1779 ~~.21.•~.~ ~.~}?70? ", ~"'~~~ ······0·,0048·· .~/~.~.4~ P!~~.~~ (~..0.~?.9.~ ..W,590?) (~.\~.~?) JP.'~~~~)···.·.·~~·!~5·?j J9,.~?~)

(0,4312) 1,2714' u 3,7705 (0,3863) 0,6240 (0,3587) ... 0:cic.i63·· 0,0449 0,3923 (1 ,2~O) (0,5985) (0.5147) (0.5296) (0,2616) (0,1694)
• 2,5457 0,6578 0,6240 1,2420 0,3925 0,7987 0,1061 0,0416 0,2203 (0,4083) (0,2740) (0.3180) (0.2885) (0,1913) (0,2150)

(0,1099) 0,5034 0,3925 (0,4049) (0,1354) (0.0840) 0,0390 0,0257 0,1410 (0.2349) (0,1859) (0,2455) (0.2369) (0,1875) (0,2476)

~,O?~~. (0,1755) (º,~}~) 9.,.6.~.? q..!.~~~ o ??~? ~p.~~.. 0,0261 ~'.~.~.~.. (0.5118) (0,2008) (q,2345) (0.5398) (0,2123) (0,2480)
0,5265 . ···§~:;.:;·3·· 0?~9 9~~~!.? 0,57~8 0.0192. p,~~, ....··~.:.~.9 l..~!~?44 ··.. ·..ÇO:2.~.~>.·····C·O;Ô·9·SS) ·····(0,.Ú~f3)· ·····,0:331·3) ··..(0·,:;2~i4·)·····ÚÚ991·)
0,2718 0,6511 0,5748 0,3929 0,1158 (0.0562) 0,1044 0,0921 0,1738 (0,2197) '(0,0690)' ·····(·Ô.1"2S1·j ... (0,3229) "O,11fi8) ·,0·.200ii)

(0,1729) (0,2484) 0,1158 (0,1756) (0,2353) 0,2641 0,0956 . 0,0586 0,1515 (0,3699) (0.1222) (0.1811) (0,4423) (0,1515) (0,2211)
1999 reeee ocerec 1,0998 0.3000 (0,0428) (0,2353) 0,2640 (0,1703) (0.3809) 0,0540 0,0663 0,1619 (0,1963) (0,1476) (0.1767) (0.2340) (0,1n4) (0,2149)

3,1638
(0,1130)
0,9713

:.1~.1 ~.~~sPoeerec
.1992 reiesp oee-ee
1993 retese operec

..~~ ~.elesp~r~ ..
1997 Te1esp Operac

1998 reesc oeerec

0,4977
'0,3475

(0.3457)

.~~.!~~~~ J~?~1.!) (0,7416) (~l896) ..(º!~~~.~). (0,7165) J~~~~.~n(0,0030) HO.9254 0,0476 0,1410 J~P~L ..~(?!?~.~) (ºI~~§) .•• (1.9828) u (2,1407) (0,2723)
..1~ ..T.r~~~ . 3.1638 .... Úi;i996) ····(0,5583) (0,3191)' "(~';~'4'OO? (0,~.417) ·····(·Q";95úij .. ···~~i.j.T·. ·····(Úti"23" ······0·,:;·976· ..·.~J~.,B.~) .~~.(~I~.~.~~"(1,6352) ";~'(3:1'528) ·~~.·.(~·,~~~i"~"(0:5004)'
1992 Trikem ('0",11"30)····(0.0987) "'0,0090" ·····(0".1"4·17·) 0,3990 (0,5452)" 'ci,áis1" 0,0835 ·····0,0422"· .. 0:3391'" • (3!6448) • (2,0200) ...~Ó-;1"6'28) ..... '°.(256) 0,1562 ····(à,017Sj

1993 Trikem 0,9713 1,9675 0,1291 (0,5452) 0,1048 0,7729 0.5054 0,1145 . 0,0420' 0,2415 (0,9257) (0,8816) (0.9924) (0,2123) (0,2013) (0,1649)

1994 Trikem (0.0283) 1.1908 0,5148 0,7729 0,5514 0,6526 1.2546 . 0.0927 0.0610 0,1481 (0,4399) (0,4926) (0.3194) (0.3602) (0,~9) ...JO,20~.3)

.~.~.!~.~~.~ J~l~}~!I. J~}~~~~.. (0,3133) ~(~~~ J9.,.~.~.~) J~I~~~) JI?\~~.4.~) ~.•~~ I?!~~ 9.'~9?~ J~I~~~) J9.,.~.~.~) '(0.3638) ~~!~.~~~ (0,2423) (0,2741)
1~ .Tr~~~ 0!4.~.!?. (0.4187) ".Ç9·!~~?~).(q'~.?4) .(q!O~~) (9".9~) ..(O!~~",,~) ~\~I? ~.'~.~~.? º!~D~ .J~.O?~) .Jº?3~). ·····c.~.;~~S(0.'~?3~) ~~.!~.~) ~9:~79?)

,1997 trkem 0,3475 "'(0)54ás)"' 0,3261 (O,COOB) (0,5966) (0,4716) (O.664.~!.. 0,0072 0,0518 0,1857 (1,9651) Ç1,3424) (1.3892) (0,6733) (0,5534) _ÇO,2567)

1998 Trikem .(0!3457) ~0\6691) (0,7776) (0,47~6) .... JO,~32~) q!17B4 (0,4942) 0.•9410 ... ~L0666 0,1114 '~J5!º751) ~A.c.?,691.~):.~.(~.,7973) . (OL6770) (0,4723) _ Op7~
1999 rrken 1,0998' 3,6938 0,9832 0,1764 0,7206 1,2391 1 )353 •• (O3542) 0,1389 0,2058 A 3,7586) ao.(3,9389 (O 3836) •• (2,7802) •• (2 8097) u °9955

:.~.~. !~X..... . J~..!~)..~) JI?!~~?~ Jºl~.~.~.~ Çºl~~ J~...????) .(~!~~~~. (0.8770) ~~..9.,.~~... 0,1468 9.'~.~.~ .. J~lq~!.~).(0,3025) J~,~.~~~~~.\t??I?~ J9.'~) 0,0138
.~~ ..T.':flY. . ~.\~?~. .(0,7'163.>. (0,8298). JO..~:?~ çql~~).~) ~0,788?) ·····.(Oii31·~j. u °5244 "'o:oúii' 9,~!~5 u (9,7844) ';~'áj5'4'5)..~~.E.!~!~~• (1 ,1524) • (1 ,0410) ';~'"(1":42i:i6)
,1992 Tupy (0,1130) 0.3698 '(0:6702)' (0,7686) (0,3745) ····0,09·65· 0,5444 ·····~·O:jB67 ······;j",0356 0,3063' '~(7,98'7'4') ~~"(5:9376)' "(3,1692) '~';"ê2',B2s2)~'Ó:6451)' . «)",3&Já)
l1_~. !~Y .0,9713 Q\1106. 0,5~1? 0,0965 0\6.849 (O!O~~~) (0,~5~) O.~75.. Op344 0,2048 A.(3,9105) ~~(3,84.98) :(1 ,~7~) ~~(2,5362) .u q:..525.8) ~.(ºJ5~)

:.~9.94..T.':'PY (~.\~~.?~ 1.!~717. .. ~!~~.. (9 9!'I.~l 9r?~~~ ~.A31~.~!.1. "1 ,7495 ..I?,~~ ..~..~~.. . ºI~~~ J0..?~.~) (q!~?~!). Jº\?~.~~~ Jº,~~~g) (()$~~).. J~.'.~~.~)
,.1.995.'''!'L" ..", ",(o.,1,~~!), (0.'369) 0".6tl1l~"u 3.1411 (0,5577) (0,7679). (Oj,S5) "1,1534 ..,0,1)t;(1'., 0,1.278 (0.,72137).,.,(0.•.5.2."0) (0•.252.2) (0,7986) (0.5580).., ..(~,?tlIlo.)
'.'.996.T."'.L.O,4977iri:iis'i) (0.8044)'ió:7679) (0,4233) (0.3741) (0;7690j';0:4791' .. 0,045~Ó,lfii2 (0.6580) (0.5692) (ii:252') ··(ri:7392) (0.6241) (0.3144)
:1997 Tl.flY 0.3475 (0.440B) ······0;0374·· (0,3741) ·····(0,~.4.26) (0,0941) (0:5848)' ·······0,10Úl.·· 0.1119 0,2412 ····(0".7"006) ·····(0:;i924) ··· ..(·Q";1.~56)· (0.4261) ·..·'éÓ(68) ······0,"0095·
1998 T'VI (0.3457) (0.3705). (0,5166) (0,0941) (0,.2739) (0.3005) (0.0379) 0.1251 ··0.1255. 0,2402. (1,:20.2.2) (0,5974)'- 0.0160 ,.. (0,30~3) (0.0994) "0.5470

[1999 TUPY . 1,0998 1.1035 0,:2998 (0,3005) 0,3269 0,3920 0,0018 0,1223 0,2065 0,3646 (0,3689) (0,4067) 03775 (0,3102) ... (0,3405) "0,4447
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ANEXO B - BANCO DE DADOS ANUAL
Observações: Outliers = * , Valores extremos = **

. Atm EMPRESA IBOVESPA RT RT·) RT+] RT+6 RT5 ROE ROI ILAJIOA IRR1 1RR2 IRRJ IRRAl IRRA2 IRRA3

1.~. U~.I~I,':l.l!',S. o •• J~..!~.1.1) . 0,0124 ~1~71.q...
..~.~.~..'=!~~~~~.... ~\~.~.~, 'i:i~069o ~.'~? ..
1~? ~s~~.&s... . ...J~!.l.~.~) ··.·.·.·..O~~~~·.· ·..····.~.:28,~·.~,·.·.....~p~?9 ~.I~I3?. ·.·.·.·.·.·.·ºij~j#·· 0,0907 .. 9...~ .....·.·jq·.fi~~.·(0,2953) (0,3199) (0,2786) (0,0782) ·····(õ".o8iiis)
1993 usimoee 0,9713 0,8368 ·· ..·0",254·.,·· ······0:0960· 1,2983 1,1162 (Q,H;97) 0,1617 ··..···êú~io5· 0,2191 (0,1241) (0':0886) "" (O~1386) "'(0';0785)' "'((1,0488) ····cil:(j8SO)
1994 uemnes (0,0283) 0,4999 1,5291 1,1162 (0,1532) (0,1739) 0,5436 0.1482 0.1142 0,1787 (0.0391) (0,0552) (0,1276) (0,0595) (0,0776) (0,1582)

1.~, U.~.i~In.~.~ ç~!~.~~D.~~!~~~~. (0,.329.1) ~9,~.!~~~ o,o~.~ Jº,9.15~~. (0,2f:.58) 0,1004 I, 0,0678 ~.'.~.??~.. (0.3661). J.9,1.?~.?) ..Jº!~.~~9) J9\~ .•~?~ J~.,.~~.96) (º!~).
..~.~ ..l:!~'~~~~... . ~.!~.~?.?. q!~~.~~ ((}!q!.~~j, J0.'9.~.~.~) 0,0534 9.~~g.~.. ····(·(ú~·l·i) ··0·,0964·· 'Õ:0363" , ,q,~].~ jp.:~.~.~.~ÇºI?J.~~~, ~-º!~!~~w.~.~) (º!!.~~ w..~.~
1997 USlmlnSS 0.3475 (0.3773) 0,1908 0,1134' "(i:Ú727)' (0,4670)" "(O:SÚS) ··· 0-;1"1·63 ··0,0360.. 0,2068 (0.4504) (0,2354) (0.3605) (0.2827) (0,1441) (0,2115)

1998 usenoes (0,3457) (0,4803) (0,6639) (0,4670) (0,6519) 0,1004 (0,2056) 0,1025 0,0576 0,2070 (1,2635) (0,5644) (0,6945) (0.3919) (0,1685) (0,1187)

1999 USllTllnSS 1,0998 20514 0,7268 0,1004 1,6577 0,2470 0,4532 00829 0.0831 0,1636 (0,9528) (0,9791 (04904) (O,687S) (0,6985 (0,1066)

.~~. X~.~.~~t?.Q~~ Jql~I~) ..(9l~~~ w,~~n (º,~1~~ 0,2?~ º!~~~.~..JO,~~.~) 9.~?.. 0,0479 ~.,.~.~.? ~,~º~6) J~ ...?~.?~J.. çº.~!~~) .. Jo.l~~º) .. JI?,~!?3) <ºt~!?)
.1991 y~e~o Doc.~.... . ~\~?~ •3,163,3 '!4~6~. ....9...~~~~ 2"Z:38.3.. 0,.~.454 JO,()()9~) .. 0.0587. ·····9:053'~·.·.· ..91~º22. (0,9~?0) (0,~~23J (0,5243) ...JO.4~19). ~012691) ÇO,~.T?'n
1992 V&le RIo Doce (0.1130) (0.1037) 0,2943 0,5454 (0,4857) (0,0359) 0,0105 0.0441 0.0151 0,1235 (1,0560) (0,5184) (0.5842) (0.4639) (0.2214) (0.2554)
1993 Vale Rio Doce 0,9713 0,3780 0,1682 (0,0359) 1,0752 0,4298 (0.3010) 0.0381 (0.0060) 0,1351 (0,5277) (0,3897) (0,5279) (0.2790) (0,2073) (0,2785)

1994 veíe rco Doce (0.0283) 0,6320 0,8963 0,4298 (0,1161) 0,1110 0,6796 0,0680 0.0393 0.1046 (0,2510) (0,2209) (0,3010) (0.1958) (0.1718) (0,2315)

.~.~~. ~~.I.t?..RIOD~~ .. Jq,~.~~n (0.1265) W.~.?). ~!~.~.~~ ~ ~.~.~.? qp~~.. 0,0154 º..q?!~ OP1.~~ O.•.o.s.~.~ Jq!~~~ ~9.\~9~) .. Jº,~~~?) J~.!?~~~. çº!.~~.8) ÇO,~~~~.~=~:::'~:~ri::ri:~i~· i~:~tt~j···(6:~:) ~:~: ci:~~~··'(b':rii~)~.~:~~~~~:ci~;··"'~.:~~.·~~1;~··~6:~!~'~····m:~·j:~·~'ri:i:i~·~6:~j~j~..~ci:~~"'~6:~~
1998 Vale RIo Doce (0,3457) (0,2371) (0,2985) (0.0246) (0.0162) 0,5406 0.1660 0,1064 0,0815 0,1674 (0,4628) (0.1150) (0.2417) (0,3249) (0,0595) (0,1577)
1999 Vale Rio Doce 1,0998 1.9516 1,2000 0,5406 0.7655 0,3588 0.4056 01129 0,1565 0,1688 (0,1930) (0,1671) (0.0049 (0.2310) (0,1998) (0,1111)

1990 Vang W.!~.~.~~...(~.!~~?~ Jºl~.~) W:~~~~J.9.6.~.~.~ (q!2?~~) J~..'?l?~.I) 0,2123 º!~~ ~!.~.~.~ <º?f?~) ~:.Q..?~.~~..J~.~40) .(~.!~º~ ~.W,~.6) 0,0677
:·.~·.991y.~;~" ~.16~. ~.!91q~.. 0,4141 (~.':.?'~) 1,4574 0,0.?6? (q!?~J~L...:·.~.9,5~ º!9~4§,. ~I.'.?~~ ,,~.(1.~.,.!,~.~.~~J~~!~~~.~)'.~J~\~.~~).~.~,Ç~P:9,1).": ~~,?1.?9) "~.~(~.J~)'
1992 Vellg (0,1130) 1,3697 .... 0:3306 0,0762 "ci:2899" 0,5747 '1,6717 uO,6840 0,037~. 0.,1909 "'(4,3919) "(4,9469) '(2,2528) u(2,3349) '·(2,4349) "(1,0229)

1993 VsrlQ 0,9713 (0,1508) (0,0133) 0,5747 0,0832' (0,4790) (0,5692) ul,0985 0,0194 0,0204 (1,'3294) '(2,3931) (1.4213) U(1,7620) u(2,0327) "'(1,2286)
: 1994 VsrlQ (0,0283) 0,2922 0,0403 (0,4790) 0~4S2 1,3007 0,3299 '·0,9074 0,0417 0,1447 (1,4072)' (1]970) (0,9873) • (1 ,3669) u (1.6854) u (0,9268)

.'.~5. I/•• ~ .....J~.1397) [0..'.1.°') 0.7271 ' .•3()()! (O.O~) J~.203~) 0..03...... 0.0152 0.0'70~ .".147.4 (0.51.",,) JO.5749) .. JO,5365) (0.3396) (0.3801) .(0..~:Jt;1)
1996 V.nS! .....0.•4.9.n.Jo.Ja72).(0.599~·ijo.2032) (0.,2993) 0.1282 (0,5901l) 0·,2692 O,OO9J 0,0693 . (2,0162) .: (2,2590) . (1.4365)'.~(1,5,,0);;.(2;0399j ~(1.3114)
1997 VSl'fg 0,3475 0,4417 0.5656 0,1282 9,4714 (0:2802) 0,0700 0,1018 0,0511 0,1004 (1,3458) (1,6059) (0,9507) '(1,1612) "(1.3230) "<0/867)
1998 Verig (0,3457) (0.673~) (0,4416) (0.2802) (0,8119) (0,4017) (0,5004) 0,1313 0,0062 0,0521 (1,3762) (1,4846) (0,7153) "(1.2102) U(I,2873) "(0,6057)
1999 VSrlg 1,0998 0,4956 (0.3439) (0.4017 J • 3,0904 0.2029 (0,2878) u (1 ,3231) 0,0792 0,1553 (2,0839)" (2,2652) (0,3130)" (2.1623) U (2,4736) (0.4258)

~.~. y.'.~~.~~~~~.....Jº..!~I.~) J~/~~~~Jº ~f.~.~)(0.5174) ~.'~.~.~ ~.f...3~.~ ~.!~~~ º .•~~~ ~!~.!.~~.. ~.•.~.~.~? ,-º,~?!.~ J.9 ...o.~.~~ Jº!~~n. ~.~~~~.. .Jº.'~~.4.~ (~!~.!.~)
1.991 V~~.S..r:,'a.~~,... ,~\~638 1.3578 ~~~~~ ' ~~·!3~84 0,5652 P,05.~? (9,433~). ~,~237.. .. º .•~~2 ~,~?29. (0,1053) ..JO.05~~) J~~~~~.(9!~~). (0,1590) (0 1~)
1992 Vidr'SMsnna (0.1130) (Ô',29s9) 0,0388 O,~47' '''(0,1867) (0,0683) (0,2061) 0,D706 0,0870 0,1756 (0,1778) (0.0842) (0.1029) (0.3510) (CÚa6i:i)" (0,2191)

:1993 VidrSMtlrtM 0,9713 0,4440 0,8331 (0,0663) 0,2435 0,5127 (0,2675) 0.0784 0,0627 0,1762 (0,0868) (0,0904) (0,1158) (0.1686) (0,1751) (0,2349)

;1994 VidrSMarina (0,0283) 0.1137 (0!2565) 0,5127 (0,2766) (0,3826) 0.1461 0.0865 0,0808. 0,1381 (0,0315) (0.0555) (0.0834) (0.1045) (0.1588) (0,2339)

'.995. Xi>':.!; .•••. rlr>o.. . .. J~,'.3~1) J.0.,3()16) (0.2595) (0.3826) .. J~..o.3()8) .. (0.06f>.l) ~0'.18l.) 0.0931 0.0924 0.•.1.2.72 (O;I.'>.'~) (0.0532) JO,1J<j01) ~0.3892) .. ~0.16~.5).(0.:y75)
:}~ ..v:i~.~.~I'!~.~.. .. 9.\~.~7? .. ~~!~~~) (~j~~~)~O,~) .c~l~.~~~,~0.2.?49) ..(0.3!~?},·· "'0',1211' ·.~.:09?i... 9!~.5~.. (0 ~.1.~) .·.·· ~·Oi~~15j. (0.1111) (0,2092) ~g.l'.~.º). (0,2116)
1997 VldrSMsrina 0.3475 (0.3714) (0.2625) (0.2749) (0,4646) (0,3578) (0.5335) '0:067'9 0,0705 0,1955 (0,1852) (0,0896)" (O;ÚISS) . '''CÔ,2Ú20) (0.0996) '(0",2044')

"998 VIdr S Marina (0.3457) (0,0793) (0,3298) (0.3578) 0,3304 (0,0046) 0,4071 0.0138 0,0525 0,2474 (0,4263) (0,1864) (0,2796) (0.3246) (0.1376) (0.2034)
'1999 VldrSManns 1,0998 (0.0151) (0,0391) (0,0046) (0,1411) 0,0610 (0.5310) 0.0863 0,1195 0,3484 (0,0992) (0,1609) (0.1969) (0.0562) (0.1033) (0,1131)

.~.~~.X~~~~~... ...Jºl~~.1) J~.~~.1J W.~.~.~.~ 91~~.!. P..?4.~.~ ç~,~~~~~ ~.\~.~.!.~Q.·Q1!? 9!~.?~ º .•.1.3.~.9 (º..2~) J9,\?~.~.~ .. Jº!~§~!) ~~.!~.?'~7) Jº.'?}?~),..{~!f~~~ .
.1~.~.1y~,?rentir!!.. . ?'.~.~.~ q.'~9~.3 JO,~8?,~) ~q".2.~~) 9.!~f. Jg,~I.~.1,~} ~º!~~). 0.0242 9,q.3~ W~~99.. (1,4629) .w.~07~). (.9 91?4?) W.'36~8), . (0\~.655) JO .•.1.~.~~)
1992 vctorenten (0,1130) 0.3042 q.3712 (0.1313) (0,2600) 0,2942 0.471)4 ·i:Ú)43S.. 0,0282 0,2179 ("1',6991') (0,6105) (0.8971) (0,4422) (0,1921) (0.2073)

1993 votoremm 0,9713 (0.2059) (0,1807) 0,2942 0.3231 0,0983 (0.5972) 0,0010 0,0286 0,1875 (0,7372) (0,5187) (0.6850) (0,2552) (0,1758) (0,2116)
,1994 ~otororrtllTl (o.,02~~ 0,7160 1,1136 0,0983 (0,1604) (0,0395) .9.76'131 Op341 0,0271 0,1475 (0,3645) (0,3035) (0.5052) (0,1592) (0,1276) (0,2536)

.1.995. XoI",""'", J~,'.~~.7) (0.5014)J~ ..3:2!.6) (0.0",s) .. JO.4.913) (~.41.~0) .. (0.'.:/05.) ~,<XlIl~ 0.0167 0 2fl.7.2 (1.•0()()1) ..JO.39.2D.jO,51}4) ..(O'.s.o<J~) JO,"91:2) (0.2535)
'.~oo.s.Y~l?r~rn ~.~9~! ·..·Ç·q.:1·~6.".. (0,4271) (0..41,40~ .."..9.f~~!. 9."~'~'~'~'..Jº,4º~) .0.0130 · §.:~i ~!~.~ ••• (9..94.6.1) (9,49~n .. ~9,7~.?n.. J9.~4~!) (0,2646) ç§.:.~,)
'1997 VoIorantim q.34~5 0.On8 'ci:;i786" 0,4318 (0,0687) (0,4701) (0.2002) 0,0089 0,0122 0,1061 (0,9296) (0,4692) (0,6864) (0.4315) (0,2433) (0,2959)
'1998 VOfOf'sntlm (0,3457) (0.3921) (0,6125) (0,4701) 0,0670 "1,6506 (0.07'10) 0.0037 0,0112 0,1184 (1,4226) (0,6527) (0.7926) (0.6044) (0.3314) (0.3000)
1999 Votorsntim 1,0998 u4,3341 "3,2565 1,6500 1,0845 0,1426 "1,5403 0,0767 0,0762 0,1521 (0,5145) (0,4717) (0.2122) (0,4913) (0.4525) (0.1647)

1990 Weg (0.7411) (0,6979) Jº.'~~.~?) ,ç~!~~~) 9 ~.1?:I??.. 0,4842 t?!~.?~? 9l~q~ 0,0566 q.•~.~~ j~P~~f) (0,1795) (0,1483) (0.0683) çº.'~.~.~.~(0,2319)
.'991 W~ ············3.'638io~69ai. (0.1123) 0.48'2 .(0.0389) .. ·ii.3553.· (0.8246) O,08550:;1a7 .0,5109 (0.5720) ·(o:,,7si·(lijG2iiiii;:3Oiiiii (0.2189) (ii:ô543i
1992 Weg (0,1130) 0,4752 ..·..0,2362·· .. 0',35"5'3 0,5911 (0,2724) 0.6631 ..0';0072· .. · "0',0372" 0,3669 '''(0,84'19)' "'(0:5210)' .. (0:4'855) ·· .. (ojooa) ..·..(O:2341·~·..· 'CO!2Ô'22)

.1993Weg 0,9713 1,1948 1.6131 (0,2724) 0,4781 1,0218 0,1134 0,1293 0,1111 0,1346 (0,2357) (0,2508) (0,1678) (0,2202) (0,2342) (0,1480)

.1994 Weg (0,0283) 1,0727 0,1904 1,0218 0,645~ 0,3647 1,1331 0,225~. 0,2234 0,1682 (0.01.03) (0,0457) (0,0208) (0.0783).. (0,1401) (0,1367)

.~.~.~.~fL. ..J~!~~~n Jt?,??~~~ 0.0134 º,~~~ J9.~.~.~.~) ºP?~~.. (0,2687) 0,1108 0.1086 9 ~.~.~ ~9,~.~~.~) JO.~~.?.?.I?)J~!~~Ú (0.4082) .. ÇO..~.~º) (º!~~.~.~)
1996 Weg "........ . 9!~.~.!.?.. , q.'1.~79.. ""'(0',0915') º"I??~. 0,2161 0,47.~S. .. "(ój3j6) ····..o,1'816.. ·· ·iúsos· ~!'~~..(0,1234) ..JO,~?~) (0,0705) '''((;:205oj' . (0!~14~~. (9.•.1.~?.?)

;.'1997weg 0.3475 0.3422" "0;6932' 0,4755' . "0,2942' 0,0272' '(O~ÔÔ39) '0:2022' 0',1276" 0,1831' ·(0,1.·:2'i.i") (0,0548) ·..·(·0,0823) "'(il',ici1E9 (0.1068) (0,1571)

:1998 Weg (9.3457) (0.0764) (0,12.21) 0,0272 (0,0437) (0,(!1.12) .0,411? 0,2985 011279 0,1885 (Or2150) .. (0,~755) ..<0,083~) (0,3014) (0.1218) .Ç()!~435)
:'1'999 we'a 1.0998 0,6775 0,1219 (0,0112) 0,1332 0,1513 (0.2011) 0,1970 0,1105 0,1513 (0,1482) (0,1867) (00973) (0.1973 (02519) (0,1n1)

'.~.~. ~!7.~~~~ Jºl~~.J) (~\~~). Jº .•.~:?~}2 (9.!~~ ~.~.!??~º ~.~.l?~.~.1,3842 0,2417 ~.q!~~~~ 9 ~.~.. 0,0217 J9P~.~) º,~~~.. (0.0572) (0.1157) .ç~S~~)
;.I~. ~.~ ..~~.':l~ ~.!~.?}~ º.~~.. 0,4757 "1,n36 0,4642 0.p?~ · (9·:~~4j ···..·0~0913.. 0.1599 ~,~.1,~~ ·'CÚaúi)· (0,0754) ~O,J?508) ·(·0:3996) <~..~~?j (0,1850)
: 1992 V\kliIe MMins (0.1130) 0,3444 ·..·0:4245 .. ······ji,076S· 0,41"26 0,3817 0.5157 '0:1'81'7' '''~''O,3346 0,2594 (ii,C1715) 0,0530" ..·.. 0,03"79· ··..(0.3636) (0,0824) "C1,11'26)
:1.99~.V\Il'li!!'l.MartJns .0.•9!13 , o..1~.1 ..~,292~ 0,3817 (0,.071.~) .J9.9836) (0.394~) .. 0,1999 .. 0,1444 0,1555 ~O:054~) (0!0135~ (0,0422)'" (0,2472) ,(9,1368) (0,211?)

1~,~. ~.~ ~.~ J~P?8~~ º,~f§3 0,1093 .. ~O"~) Ç~p21?) J9.P?~?~ º,~~39 0,1907 ~..f:~~} q,~~~ J9,9~?~~ (9Pº?4). (0.0002) JO..1~8) ..<9,~.~1J ,. J9.'~~,~)
1995 \Alhite Martins JO~'.'4'.9~7~'7~)'(~\?~~~ .. (0.ÚiS4) ~O.!~~~ 90.•..505?8,..7~ º!§~~.. (0,1101) ~!~.~ º!~.~~? 0,0759 ...<º!~.~~~) (0,0374) .'-jº!~~~Ú J9.!~~~. (0.1829) ..(~lf~~~

:1'996'~~~'~rti~~"" º.'~~.~.~.. ·..·..0',3524· 0.5409 9.'.~1.?? ""'(0:0229) ~~~.?4.~. 0.1152' O":iooo J9,~~.??) · CO·:Õ·3"M) (0,0613) (0,3505) ··.· C~·.~.~·j')..· (0.2203)
:199'j'~eM~0~'" "0:34':"5' (0,4644) (fÚ194)·· ""0.1157" ....(Ó:4787)· (O,667~)' "'(0',6025) 0,0727' ....0',0719 ·······cúéiús· (0,2021) ··..·(0,0733) '''óú1as) .. ,(0',3574) (0,1381)" ·.·(ô".23Ô1j

~1~ ~e M~rtin~ (º!34~7). .(0\6343) (0,7149) (0!6~!~~ (9,.618~) (0,.2663) (0,4411) .. ~!0807. 0.0915 !?..2O.13. ...(0,5752) .. (0,1879) (0,2256). (0!4~33) (0,1393) <0,lS~6)
;1999 \o'\IhiIeMflrtinS 1,0998 0,8861 (0,0496) (0,2663) 0.6401 0,4340 (0,1113
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ANEXO C - BANCO DE DADOS QÜINQUENAL
Observações: Outliers = * , Valores extremos = **
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ANEXO C - BANCO DE DADOS QÜINQUENAL
Observações: Outliers = * , Valores extremos = **
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ANEXO D - RESULTADO DAS REGRESSÕES SIMPLES
BANCO DE DADOS ANUAL - POOLED INTER TEMPORAL SAMPLE

Todos os Pontos Sem Outliers

VARIÁVEIS RT RT-3 RT-6 RT+3 RT+6 RTB RT RT-3 RT-6 RT+3 RT+6 RTB

ROE
Constante 0,5001 0,2655 0,2094 0,4908 0,3118 0,0938 ((),OO5O) 0,0118 0,0070 0,0385 0,1164 (0,1328)

Statistic T 6,9400 6,1250 5,0900 6,9950 6,3550 2,1390 {O,1180} 0,3050 0,2170 1,1300 3,7550 (4,5140)
Signif T n n (") n n o ns ns ns' ns (") (")

Coeficiente íO,2410) 1.0,0344) 0,1201 (0,2334) 1,0,0180) 0,1149 1,1744 0,9645 0,6177 0,7211 0,0727 0,6376
Statistic T (0,8700) (0,2070) 0,7780 (0,8670) (0,0960) 0,9820 3,3520 3,0110 2,3030 2,5610 0,2820 2,5820

Signif T ns ns ns ns ns ns (") (") n n ns n
No Observações 797 791 787 796 799 797 677 688 677 665 684 682

R' 0,0010 0,0001 0,0008 0,0010 0,0000 0,0006 0,0164 0,0130 0,0078 0,0098 0,0001 0,0097

R' Ajustado (0,0003) W,O(12) 10,0005) (O,OOO3.i (Q,0012} iO,OOOr 0,0149 0,0116 0,0063 0,0083 iO,0014) 0,0083
F Test 0,7563 0,0430 0,6051 0,7516 0,0092 0,4655 11,2361 9,0650 5,3054 6,5585 0,0793 6,6683

5ignif F ns ns ns ns ns ns n (") ('I n ns n
ROI

Constante 0,3688 0,1612 0,1029 0,3453 0,1839 0,0066 (O,O532} (0,0216) 0,0333 {O,O236} 0,0319 (0,1959)

Statistic T 4,8130 3,5270 2,3780 4,6460 3,5630 0,1440 (1,3180) {O,5850) 1,0620 (0,/290) 1,0490 (6,7960)

Signif T n ("I n n n ns ns ns ns ns ns n
Coeficiente 1,2444 1,2386 1,5135 1,4291 1,5520 1,2648 1,9018 1,3430 0,1463 1,4505 0,9819 1,5171

Statistic T 2,2490 3,7570 4,8620 2,6530 4,1780 3,7850 4,2130 3,2590 0,4150 3,9880 2,9060 4,7360
Signif T n n n n n ("I n (") ns (") n r")

No Observacões 797 791 787 796 799 797 701 715 707 692 715 708

R' 0,0063 0,0176 0,0292 0,0088 0,0214 0,0177 0,0248 0,0147 0,0002 0,0225 0,0117 0,0308

R' Ajustado 0,0051 0,0163 0,ü280 0,0075 0,0202 0,0165 0,0234 0,0133 íO,(012) 0,0211 0,0103 0,0294

F Test 5,0596 14,1166 23,6365 7,0400 17,4542 14,3285 17,7487 10,6180 0,1718 15,9026 8,4471 22,4278
Signif F o (") (") (") n (") (") (") ns (") ("I (")

ILAJIDA
Constante 0,2579 0,1871 0,1525 0,2130 0,1209 íG,04S0) (0,1400) (O,08BOi 0,0516 (0,1226) (O.03e2j (G,1fJ83)

Statistic T 2,9710 3,5770 3,0650 2,5310 2,0510 (0,8570) (2,7200) (1,8430) 1,2860 {2.9350} 1.0,9490) {4.4750}

Signif T (") (") (") (') n ns (") ns ns (") ns ('")

Coeficiente 0,9145 0,3199 0,3216 1,0727 0,8258 0,6654 1,2118 0,9485 0,0363 1,0521 0,6169 0,4587

Statistic T 3,4800 2,0230 2,1380 4,2070 4,6260 4,1810 5,2180 4,4270 0,2000 5,5390 3,5690 2,6930
Signif T (") n n (") n (") (") ('") ns (") (") ('")

No Observ acões 797 791 786 795 794 797 691 704 693 683 698 698

R' 0,0150 0,0052 0,0058 0,0218 0,0263 0,0215 0,0380 0,0272 0,0001 0,0431 0,0180 0,0103

R' Ajustado 0,0138 0,0039 0,0045 0,0206 0,0251 0,0203 0,0366 0,0258 (0,0014) 0,0417 0,0166 0,0089

F Test 12,1078 4,0923 4,5709 17,6966 21,4022 17,4829 27,2286 19,6012 0,0399 30,6826 12,7406 7,2535
Signif F (") n n (") ('") n (") (") ns (") (") (")

IRR1
Constante 0,4371 0,2779 0,2438 0,3861 0,2880 0,1238 0,1760 0,1776 0,1167 0,1502 0,0871 0,0047

Statistic T 6,3410 6,7180 6,1910 5,7750 6,1150 2,9560 4,6990 5,0830 3,8530 4,7790 3,0170 0,1730

Signif T (") (") n (") (") ("') (") n (") (") ("I ns

Coeficiente íO,0285) 0,0149 0,0151 (0.0656) {O,O(08) 0,0132 0,1412 0,1451 0,0896 0,1058 {O,OOO!) 0,1274

Statistic T (1,1020) 0,9640 1,0250 (2,6240) (1,'1840) 0,8420 3,2050 3,5860 2,5790 2,9070 ,0,0220) 4,0660
SignifT ns ns ns (") ns ns (") (") (') (") ns (")

No Observacões 797 791 786 795 794 797 676 686 678 666 681 682

R' 0.0015 0,0012 0,0013 0.0086 0,0018 0,0009 0,0150 0,0185 0,0098 0,0126 0,0000 0,0237

R' Aiustado 0,0003 iO,OOOI) 0,0001 0,0074 0,0005 iO,OOO4', 0,0136 0,0170 0,0083 0,0111 (0,0015) 0,0223

F Test 1,2150 0,9285 1,0516 6,8863 1,4024 0,7092 10,2697 12,8582 6,6530 8,4487 0,0005 16,5315
Signif F ns ns ns (") ns ns (") (") (') n ns (")

IRR2
Constante 0,4495 0,2761 0,2503 0,4050 0,2889 0,1212 0,1880 0,1902 0,1379 0,1434 0,0982 0,0148

Statistic T 6,6080 6,7620 6,4560 6,1320 6,2200 2,9340 4,9790 5,4140 4,5490 4,5890 3,4770 0,5500
Signil T (") (") n (") (") (") ('") (") (") ("I (") ns

Coeficiente (O,O219) 0,0182 0,0280 (0,0651) (0,0262) 0,0145 0,2231 0,2260 0,1561 0,1258 0,0302 0,2110

Statistic T (0,6960) 0,9580 1.5480 (2,1380) (1.2250} 0,7620 3,2010 3,5390 2,8670 2,2240 0,5880 4,3050
51gnlf T ns ns ns (') ns ns ("I (") (") (') ns (")

No Observacões 796 790 786 794 793 796 653 660 653 643 657 658

R' 0,0006 0,0012 0,0031 0,0057 0,0019 0,0007 0,0155 0,0187 0,0125 0.0077 0,0005 0,0275

R' Ajustado (0,0007) (0.0001' 0,0018 0,0045 0,0006 íO,0005) 0,0140 0,0172 0,0110 0,0061 (0,00101 0,0260

F Test 0,4841 0,9185 2,3950 4,5732 1,5007 0,5812 10,2441 12,5250 8,2202 4,9455 0,3457 18,5312
Signif F ns ns ns (') ns ns (") (") ("I (') ns (")
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ANEXO D - RESULTADO DAS REGRESSÕES SIMPLES
BANCO DE DADOS ANUAL - POOLED INTER TEMPORAL SAMPLE

Todos os Pontos Sem Outliers

VARIAVEIS RT RT-3 RT-6 RT+3 RT+6 RTS RT RT-3 RT-6 RT+3 RT+6 RTS

IRR3
Constante 0,4409 0,2704 0,2292 0,4178 0,3209 0,1204 0,1969 0,1841 0,1278 0,1493 0,0726 0,0017

Statistic T 6,2610 6,3860 5,6910 6,0940 6,6620 2,8130 5,1720 5,2600 4,2280 4,8610 2,5300 0,0630
Signif T n n n n n n n n n r') n ns

Coeficiente (0,0513) 0,0171 0,0046 (O,Q769) 0,0166 0,0208 0,2783 0,2717 0,1710 0,1773 {O,06Ga) 0,1918
StatisticT (0,8710) 0,4750 0,1350 (1,3430) 0,4130 0,5820 3,8920 4,1700 3,0820 3,0930 (1.1370) 3,6930

Signif T ns ns ns ns IIS ns n n n ('") ns n
No Observações 797 791 786 795 794 797 674 684 680 666 682 679

R' 0,0010 0,0003 0,0000 0,0023 0,0002 0,0004 0,0220 0,0249 0,0138 0,0142 0,0019 0,0197

R' Ajustado (G,0003) 10,(010) íO.OO~3') 0,0010 {O.lJOl n iO,OOOm 0,0206 0,0234 0,0124 0,0127 0,0004 0,0183
F Test 0,7593 0,2257 0,0181 1,8045 0,1702 0,3382 15,1461 17,3922 9,4982 9,5660 1,2918 13,6359

Signif F ns ns ns ns IIS IIS n r') (U) (U) ns n
IRRA1

Constante 0,4634 0,2822 0,2608 0,4315 0,3080 0,1291 0,3011 0,2678 0,1274 0,2686 0,1996 0,1221
Statistic T 6,7000 6,8000 6,6090 6,4160 6,5190 3,0740 6,2330 5,9650 3,2660 6,6290 5,2970 3,5380

Signif T (--) n (") (U) (U) (U) (U) (U) (U) (U) (U) (U)

Coeficiente (O,(107) 0,0379 0,0613 (0,0521) (O.OO61) 0,0362 0,6089 0,4770 0,1560 0,4941 0,2860 0,5546
Statistic T (0,2010) 1,1870 2,0060 (1.0080) (0.1840) 1,1200 4,8950 4,1750 1,5850 4,8190 2,9820 6,3190

Signo T ns ns n ns IIS ns (U) (U) ns (U) (U) (U)

No Observacões 797 791 786 795 794 797 645 656 644 636 652 653

R' 0,0001 0,0018 0,0051 0,0013 0,0000 0,0016 0,0359 0,0260 0,0039 0,0353 0,0135 0,0578

R' Aiustado 10,(012) 0,0005 0,0038 0,0000 (O.OO1~?· 0,0003 0,0344 0,0245 0,0235 0,0338 0,0120 0,0563
F Test 0,0404 1,4099 4,0221 1,0165 0,0338 1,2554 23,9613 17,4283 2,5127 23,2241 8,8934 39,9235

Signif F ns ns (') ns ns ns (U) (U) ns (U) (U) (U)

IRRA2
Constante 0,4630 0,2762 0,2558 0,4331 0,3030 0,1217 0,2154 0,2178 0,1025 0,1770 0,1406 0,0510

Statistic T 6,9130 6,8710 6,7080 6,6520 6,6240 2,9920 5,0030 5,3000 2,8970 4,9040 4,2850 1,6480
Signi! T (U) (U) (U) n (U) (U) (U) (U) (U) (U) (U) ns

Coeficiente (Ü.(115) 0,0340 0,0643 (O.060ti) (0.0184) 0,0282 0,5372 0,4869 0,0688 0,3582 0,1729 0,5496
Statistic T (0.2190) 1,0760 2,1270 (1,1850) (O,5140) 0,8830 3,0790 2,9390 0,4950 2,4670 1,3330 4,4510

Signo T ns ns (') ns os ns (U) n ns n ns (U)

No Observações 796 790 786 794 793 796 623 630 618 611 629 628

R' 0,0006 0,0015 0,0057 0,0018 0,0003 0,0010 0,0150 0,0136 0,0004 0,0099 0,0028 0,0307

R' Ajustado (0,0012 0,0002 0,0045 0,0005 (O.DOOe) (0,0003) 0,0135 0,0120 (0,0012) 0,0083 0,0012 0,0291
F Test 0,0478 1,1572 4,5261 1,4035 0,2643 0,7792 9,4796 8,6386 0,2453 6,0848 1,7764 19,8102

Signif F ns ns n ns os ns (U) n ns (') ns (U)

IRRA3
Constante 0,4742 0,2593 0,2229 0,4875 0,3374 0,1098 0,2930 0,2066 0,0842 0,2365 0,1838 0,0257

Statistic T 7,5110 6,8300 6,1710 7,9710 7,8960 2,8630 5,5650 4,1910 1,9750 5,3650 4,6530 0,6630
Signff T (U) (U) (U) (U) (U) (U) (U) (U) 0.0487 (U) (U) ns

Coeficiente 0,0494 (0,0172) (0,0380) 0,2713 0,2604 0,0100 1,0073 0,5794 0,0700 0,8149 0,5397 0,5376
Statistic T 0,5120 {O,2940) (0.6810) 2,9030 3,9910 0,1700 4,2360 2,6270 0,3690 4,1130 3,0410 3,0780

Signif T ns ns ns (U) (U) ns (U) (U) ns (U) (U) (U)

No Observacões 797 791 786 795 794 797 635 639 627 622 633 634

R' 0,0003 0,0001 0,0006 0,0105 0,0197 0,0000 0,0276 0,0107 0,0002 0,0266 0,0145 0,0148

R' Ajustado (O,QOO9) !O,OOI?) !O.0007 0,0093 0,0185 (0.0012 0.0260 0.0092 (0.0014 0,0250 0,0129 0,0132
F Test 0,2626 0,0862 0,4644 8,4301 15,9306 0,0290 17,9445 6,9016 0,1363 16,9204 9,2496 9,4770

Signif F ns ns ns (U) (U) ns (U) (U) ns (U) (U) (U)

Onde:
(") = Altamente Significativo
(') = Significativo
ns = Não Significativo
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ANEXO E - RESULTADO DAS REGRESSÕES SIMPLES
BANCO DE DADOS QÜINQUENAL - POOLED INTER TEMPORAL SAMPLE

Todos os Pontos Sem Outliers
VARIAVEIS RT RT-3 RT-6 RT+3 RT+6 RT RT-3 RT-6 RT+3 RT+6

ROE
Constante 3,7564 0,6364 0,9802 2,6498 1,7907 (O,20BO) (0.3836) (0,2007) 0,3740 0,3090

Statistic T 1,4200 2,7220 3,4510 3,6300 3,9860 (1,4560) (3,0360) (1,1890) 1,4930 1,3770
Signi! T ns (") (") (") (") ns n ns ns ns

Coeficiente (1,5883) (0,2554) (0,3627) (0,1/24) 0,0220 0,6975 0,8954 1,0534 1,2802 1,2281
Statistic T (015720) (1,0510) (1,0810) (0,2250) 0,0470 2,6570 4,0490 3,5420 2,8130 3,0100

Signi!T ns ns ns ns ns (") n n n (")

No Observacões 154 151 148 153 151 123 126 125 123 125

R' 0,0022 0,0074 0,0080 0,0003 0,0000 0,0551 0,1168 0,0925 0,0614 0,0686

R' Ajustado íO,0044\ 0,0007 0,0012 10,0063\ (C,0067\ 0,0473 0,1097 0,0852 0,0537 0,0610
F Test 0,3275 1,1037 1,1696 0,0505 0,0022 7,0587 16,3979 12,5430 7,9158 9,0595

Signi! F ns ns ns ns ns n n (") n (")

ROI
Constante 2,9969 0,4459 0,7592 1,8526 1,0748 (0,2099) (0,3123) (0:327'8) 0,4911 0,2496

Statistic T 0,9800 1,6430 2,4870 2,2050 2,0950 (1,3360) (2,1910) (1,7590) 1,8430 0,9760
Signi!T ns ns n n n ns n ns ns ns

Coeficiente (0,6669) 0,0597 (0,0077) 1,7423 1,8457 0,6905 0,6964 1,4420 0,8249 1,4359
Statistic T (0,1120) 0,1140 (0,0130) 1,0630 1,8530 1,8930 2,1070 3,3710 1,3000 2,3720

Signi! T ns ns ns ns ns ns n r') ns r)

No Observações 154 151 148 153 151 131 132 131 130 133

R' 0,0001 0,0001 0,0000 0,0074 0,0225 0,0270 0,0330 0,0810 0,0130 0,0412

R' Ajustado íO,0065\ 10,0066) (0,0069) 0,0009 0,0160 0,0195 0,0256 0,0738 0,0053 0,0339
F Test 0,0126 0,0131 0,0002 1,1309 3,4330 3,5831 4,4381 11,3617 1,6905 5,6282

Signi! F ns ns ns ns ns ns (') n ns (')

ILAJIDA
Constante 4,3084 0,3194 0,8013 1,4246 0,4898 0,0427 (0,1279) 0,1628 1,1671 0,4819

Statistic T 1,1490 0,9650 2,1500 1,3850 0,7910 0,2040 (0,6640) 0,6380 3,2630 1,3800
Signi! T ns ns (') ns ns ns ns ns (") ns

Coeficiente (1,5618) 0,1486 (0,0382) 1,1284 1,3128 (0,0069) 0,1081 0,0945 (0,3863) 0,3400
Statistic T (0.4910) 0,5320 (0,1220) 1,2910 2,4980 (0,0330) 0,5660 0,3780 (1.0710) 0,9750

Signi! T ns ns ns ns (') ns ns ns ns ns

No Observações 153 150 147 152 151 129 131 130 128 133

R' 0,0016 0,0019 0,0001 0,0110 0,0402 0,0000 0,0025 0,0011 0,0090 0,0072

R' Ajustado íO,0050) (0,0048\ iO,0068) 0,0044 0,0338 (0,0079) 10.0053\ (0:0067) 0,0012 (0,0004'
F Test 0,2406 0,2827 0,0149 1,6655 6,2388 0,0011 0,3203 0,1432 1,1471 0,9497

Signi! F ns ns ns ns (') ns ns ns ns ns

IRR1
Constante 3,8091 0,5494 0,7725 2,4781 1,8385 0,2947 0,3791 0,7456 1,4094 1,2108

Statistic T 1,2420 2,0030 2,4950 2,9300 3,5450 2,2400 3,1420 4,8130 5,7940 5,4950
Signi!T ns (') (') (") (") (') (") (") (") (")

Coeficiente 0,3346 0,0256 0,0032 (0,0239) 0,0105 0,0847 0,1380 0,1772 0,1924 0,1434
Statistic T 0,4530 0,3780 0,0410 (0,1170) 0,0840 2,2560 3,9370' 3,9360 2,7170 2,2780

Signi! T ns ns ns ns ns (') (") (") (") (')

No Observações 153 150 147 152 151 131 134 132 130 133

R' 0,0014 0,0010 0,0000 0,0001 0,0005 0,Q380 0,1051 0,1065 0,0545 0,0381

R' Ajustado (0,0053) (0,0058\ (0,0069) (0,0066' (0.0067\ 0,0305 0,0983 0,0996 0,0472 0,Q308
F Test 0,2054 0,1427 0,0017 0,0138 0,0071 5,0903 15,5038 15,4911 7,3845 5,1911

Signi! F ns ns ns ns ns (') (") (") (") (')

IRR2
Constante 3,8254 0,5857 0,8405 2,4914 1,5773 0,3337 0,2529 0,7194 1,3015 1,1097

Statistic T 1,4290 2,4890 3,1690 3,3730 3,4900 2,6910 2,1780 4,9620 5,7560 5,3140
Signi! T ns (') ("') (") (") (") (') (") (") (")

Coeficiente 0,4643 0,0508 0,0343 (0,0271) (0,0977) 0,1444 0,1335 0,2645 0,2486 0,1479
Statistic T 0,5950 0,7320 0,4360 (0,1260) (0,7410) 2,7100 2,6990 4,0990 2,5180 1,6570

Signi! T ns ns ns ns ns (") (") (") (') ns

No Observacões 153 150 147 152 151 128 131 128 126 131

R' 0,0023 0,0036 0,0013 0,0001 0,0037 0,0551 0,0534 0,1177 0,0487 0,0209

R' Ajustado (0,0043) íO,0031\ iO,00S6\ (0,0066) (0,0030\ 0,0476 0,0461 0,1107 0,0410 0,0133
F Test 0,3541 0,5353 0,1901 0,0158 0,5497 7,3434 7,2836 16,8034 6,3423 2,7463

Signi! F ns ns ns ns ns (") (") (") (') ns
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ANEXO E - RESULTADO DAS REGRESSÕES SIMPLES
BANCO DE DADOS QÜINQUENAL - POOLED INTER TEMPORAL SAMPLE

Todos os Pontos Sem Outliers
VARIAVEIS RT RT-3 RT-6 RT+3 RT+6 RT RT-3 RT-6 RT+3 RT+6

IRR3
Constante 3,2085 0,2606 0,3605 2,5434 1,7061 0,2316 0,2986 0,6000 1,3325 1,1391

Statistic T 1,1350 1,0300 1,2760 3,2380 3,5480 1,7960 2,5590 3,9170 6,0260 5,2830
Signif T ns ns ns (") (") ns (') (") n (")

Coeficiente 0,2624 (0,1219) (O,2354) (0.0061) (0,0548) 0,1101 0,1947 0,2174 0,3242 0,2041
Statistic T 0,2300 (1,1280) (1,9570) (0,0190) (0.2840) 1,7390 3,3420 2,8480 3,0050 1,9460

Signif T ns ns ns ns ns ns (") n (") ns

No Observações 153 150 147 152 151 130 133 131 128 133

R' 0,0004 0,0085 0,0257 0,0000 0,0005 0,0231 0,0786 0,0592 0,0669 0,0281

R' Ajustado {O.OO(3) 0,0018 0,0190 10,0067\ (0,0062) 0,0155 0,0715 0,0519 0,0595 0,0207
F Test 0,0528 1,2728 3,8298 0,0004 0,0807 3,0245 11,1697 8,1095 9,0285 3,7873

Signif F ns ns ns ns ns ns n n ("") ns

IRRA1
Constante 3,3537 0,8732 1,2351 2,9769 2,2564 0,4505 0,4158 0,7084 1,5135 1,4957

Statistic T 1,0300 3,0750 3,8640 3,3190 4,1200 2,6420 2,5330 3,3230 4,7160 4,9940
Signif T ns r') r') (") n ("") n (") r') n

Coeficiente 0,3261 0,2139 0,2512 0,2263 0,2412 0,2414 0,2487 0,2665 0,3803 0,4033
Statistic T 0,2360 1,7870 1,8590 0,5910 1,0350 2,4730 2,6580 2,2290 2,0440 2,3190

SignifT ns ns ns ns ns (') ("") n (') n
No Observações 153 150 147 152 151 124 127 126 124 127

R' 0,0004 0,0211 0,0233 0,0023 0,0071 0,0477 0,0535 0.D385 0,0331 0,0412

R' Ajustado {O.OO63' 0,0145 0,0166 (0.0043\ 0,0005 0,0399 0,0459 0.D308 0,0252 0,0336
F Test 0,0558 3,1920 3,4576 0,3498 1,0709 6,1134 7,0674 4,9663 4,1765 5,3761

Signif F ns ns ns ns ns r) n (') (') (')

IRRA2
Constante 3,8433 0,7195 1,0427 2,7097 1,8573 0,5389 0,4603 0,9045 1,5623 1,4475

Statistic T 1,4360 3,0680 3,9550 3,6690 4,1040 3,2920 3,0170 4,5090 5,0660 5,1080
Signif T ns (") (") (") (") n ("") (") (") (")

Coeficiente 0,7603 0,1719 0,1945 0,1083 0,0364 0,4459 0,4199 0,5839 0,6288 0,5843
Statistic T 0,6050 1,5720 1,5740 0,3100 0,1710 3,2010 3,2420 3,4100 2,3840 2,3940

Signif T ns ns ns ns ns (") (") (") (') (')

No Observações 153 150 147 152 151 116 118 117 116 120

R' 0,0024 0,0164 0,0168 0,0006 0,0002 0,0825 0,0831 0,0919 0,0475 0,0463

R' Ajustado íO,OO43\ 0,0098 0,0100 (0,0060\ (0.0065' 0,0744 0,0752 0,0840 0,0391 0,0382
F Test 0,3663 2,4702 2,4780 0,0961 0,0291 10,2471 10,5103 11,6308 5,6815 5,7307

Signi! F ns ns ns ns ns (") (") (") n (')

IRRA3
Constante 2,1724 0,3465 0,5828 2,7581 2,1908 (0,0857) 0,0166 0,3612 0,2679 0,9626

Statistic T 0,8680 1,5810 2,3660 3,9340 5,1460 (0,3750) 0,0790 1,3250 0,6720 2,5350
Signif T ns ns r) (") (") ns ns ns ns (')

Coeficiente (0,8107) (0,1T74) (0.2600) 0,2853 0,5410 (O,196l) 0,0187 0,0864 (0,6781 ) 0,1790
Statistic T (0,3660) (0,9130) (1,1970) 0,4590 1,4350 (0,7820) 0,0800 0,2860 (1,5720) 0,4260

Signi! T ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns

No Observações 153 150 147 152 151 118 120 120 117 123

R' 0,0009 0,0056 0,0098 0,0014 0,0136 0,0053 0,0001 0,0007 0,0210 0,0015

R' Ajustado (0,0057) (O.OO11i 0,0030 (0,0053) 0,0070 íO,0033) (0,0084 (0,0078' 0,0125 (0,0068'
F Test 0,1338 0,8327 1,4328 0,2106 2,0587 0,6121 0,0064 0,0816 2,4713 0,1817

Signi! F ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns

Onde:
(**) = Altamente Significativo
(*) = Significativo
ns = Não Significativo
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ANEXO F - RESULTADO DAS REGRESSÕES MÚLTIPLAS
BANCO DE DADOS ANUAL - GRUPO 1 (ROE, ROI, ILAJIDA, IRRl e IRRAl)

Todos os Pontos Sem Outliers

REGRESSOES 1a. VAR 2a. VAR 3a. VAR 4a. VAR 5a. VAR eTE 1a. VAR 2a. VAR 3a. VAR 4a. VAR 5a. VAR eTE

RT
Variável ILAJIDA ROE ROI IRR1 IRRA1 ROI ILAJIDA IRRA1 ROE IRR1

No Observações 797 569 569 569

R' 0,0150 0,0576 0,0698 0,0784

F Test 12,108 34,685 21,237 16,012
Signif F n n ("") n

Equação Final
Coeficientes 0,9145 0,2579 1,7936 0,7136 0,3546 (0.0295)

Statistic T 3,480 2,971 3,159 2,454 2,290 {O,330)
SignifT n n ,") (') (') os

RT-3
Variável ROI ROE ILAJIDA IRR1 IRRA1 IRRA1 ROI ROE ILAJIDA IRR1

No Observacões 791 577 577

R' 0,0176 0,0387 0,0555

F Test 14,117 23,174 16,867
Signif F n n n

Equação Final
Coeficientes 1,2386 0,1612 0,4624 1,5473 0.1655

Statistic T 3,757 3,527 1,660 1,744 2,306
SigoffT ''') ''') ''') (") o

RT-6
Variável ROI ROE ILAJIDA IRR1 IRRA1 ROE ROI ILAJIDA IRR1 IRRA1

No Observações 786 568

R' 0,0296 0,0114

F Test 23,932 6,547
Signif F (") (')

Equação Final
Coeficientes 1,5228 0,1037 0,7775 0,0270

Statistic T 4,892 2,398 2,559 0,784
SignifT ''') (') i') os

RT+3
Variável ILAJIDA IRR1 ROE ROI IRRA1 ILAJIDA ROI ROE IRR1 IRRA1

No Observacões 795 795 566 566

R' 0,0218 0,0288 0,0391 0,0524

F Test 17,697 11,763 22,929 15,555
Sigoi! F ''') n ''') ''')

Equação Final
Coeficientes 1,0348 (0.0594) 0,1542 0,7292 1,2163 (O,1221i

Statistic T 4,063 (2,392) 1,764 3,114 2,811 (2,658)
SignifT (") ") os ''') ''') ''')

RT+6
Variável ILAJIDA ROE ROI IRR1 IRRA1 ILAJIDA ROE ROI IRR1 IRRA1

No Observações 794 577

R' 0,0263 0,0254

F Test 21,402 15,016
Signif F ''') (")

Equação Final
Coeficientes 0,8258 0,1209 0,7456 (0,0420)

Statistic T 4,626 2,051 3,875 (1,030)
SigoffT ''') ") ''') os

RTB
Variável ILAJIDA ROE ROI IRR1 IRRA1 ROI IRRA1 ROE ILAJIDA IRR1

No Observacbes 797 574 574

R' 0,0215 0,0415 0,0560

F Test 17,483 24,747 16,939
Signif F ''') ''') ''')

Equação Final
Coeficientes 0,6654 (0,0450' 1,2693 0,3266 (0.4924i

Statistic T 4,181 (0.857) 3,438 2,965 (0,88!)
SignifT ''') os ''') (") os

Onde.
(o.•) = Ahamente Significativo

(") = Significativo
ns = Não Significativo



162

ANEXO F - RESULTADO DAS REGRESSÕES MÚLTIPLAS
BANCO DE DADOS ANUAL - GRUPO 2 (ROE, ROI, ILAJIDA, IRR2 e IRRA2)

Todos os Pontos Sem Outliers
REGRESSOES 1a. VAR 2a. VAR 3a. VAR 4a. VAR 5a. VAR CTE 1a. VAR za, VAR 3a. VAR 4a. VAR 5a. VAR CTE

RT
Variável ILAJIDA ROE ROI IRR2 IRRA2 ROI ILAJIDA ROE IRR2 IRRA2

No Observações 796 558 558
R' 0,0151 0,0611 0,0746
F Test 12,161 36,191 22,361

Signif F (") n (")

Equação Final
Coeficientes 0,9170 0,2560 2,2923 0,8147 10.1900\

Statistic T 3,487 2,947 4,239 2,841 (3,346)
SignifT n (") n (") (")

RT-3
Variável ROI ROE ILAJIDA IRR2 IRRA2 ROI ILAJIDA ROE IRR2 IRRA2

No Observações 790 563 563 563

R' 0,0176 0,0428 0,0507 0,0594

F Test 14,085 25,093 14,961 11,766
Signif F n (") (") (")

Equação Final
Coeficientes 1,2380 0,1609 1,0683 0,6403 0,9850 10,1575

Statistic T 3,753 3,517 1,783 2,391 2,270 (2,740)
SignifT (") n ns (') (') r')

RT-6
Variável ROI ROE ILAJIDA IRR2 IRRA2 ROE ROI ILAJIDA IRR2 IRRA2

No Observações 786 554

R' 0,0296 0,0128
F Test 23,932 7,180

Signif F (") (")

Equação Final
Coeficientes 1,5228 0,1037 0,8296 0,0308

Statistic T 4,892 2,398 2,680 0,879
SignifT r-) (') (") ns

RT+3
Variável ILAJIDA ROE ROI IRR2 IRRA2 ILAJIDA ROI ROE IRR2 IRRA2

No Observações 794 553 553

R' 0,0218 0,0405 0,0552

F Test 17,674 23,229 16,064
Signif F n (") (")

Equação Final
Coeficientes 1,0728 0,2129 0,7313 1,2598 10,1258

Statistic T 4,204 4,204 3,179 2,929 {2,735)
SignffT r') (') (") (") (")

RT+6
Variável ILAJIDA ROE ROI IRR2 IRRA2 ILAJIDA ROE ROI IRR2 IRRA2

No Observações 793 564

R' 0,0264 0,0247
F Test 21,414 14,253

Signif F (") (")

Equação Final
Coeficientes 0,8266 0,1203 0,7338 10.0412)

Statistic T 4,628 2,038 3,775 (0,998)
SignffT (") (') (") ns

RTB
Variável ILAJIDA ROE ROI IRR2 IRRA2 ROI ROE ILAJIDA IRR2 IRRA2

No Observações 796 561

R' 0,0215 0,0436
F Test 17,469 25,465

Signif F (") (")

Equação Final
Coeficientes 0,6656 10,0452\ 1,7381 10,18611

Statistic T 4,180 (0.859) 5,046 (6,108)
SignffT (") ns (") (")

Onde.
(") = Attamente Significativo
(.) = Significativo
ns = Não Significativo
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ANEXO F - RESULTADO DAS REGRESSÕES MÚLTIPLAS
BANCO DE DADOS ANUAL - GRUPO 3 (ROE, ROI, ILAJIDA, IRR3 e IRRA3)

Todos os Pontos Sem Outliers

REGRESSOES la, VAR za. VAR 3a, VAR 4a, VAR sa, VAR eTE la, VAR 2a, VAR aa. VAR 4a, VAR se. VAR eTE

RT
Variável ILAJIDA ROE ROI IRR3 IRRA3 ROI ILAJIDA ROE IRR3 IRRA3

No Observações 797 561 561

R' 0,0150 0,0487 0,0575

F Test 12,108 28,601 17,029
Signif F (") (") (")

Equação Final
Coeficientes 0,9145 0,2579 2,1876 0,6651 (0,1679)

Statistic T 3,480 2,971 4,030 2,289 (2,899)
Signif T (") (") (") (') (")

RT'3
Variável ROI )RRA3 ROE ILAJIDA IRR3 ROI ROE ILAJIDA IRR3 IRRA3

No Observações 791 791 565 565 565 565

R' 0,0176 0,0229 0,0426 0,0518 0,0606 0,0701

F Tesl 14,117 9,237 25,037 15,339 12,068 10,556
Signif F n (") (") (") (") (")

Equação Final
Coeficienles 1,5549 !O,1327) 0,1223 0,0969 0,9765 0,9241 0,2482 (0,0686'l

Statistic T 4,288 {2,O73) 2,479 0,135 2,370 3,139 2,391 (0,945)

5ignifT (") (') (') ns (') (") (') ns

RT,6

Variável ROI IRRA3 ROE ILAJIDA IRR3 ROE ROI ILAJIDA IRR3 IRRA3

No Observacões 786 786 557

R' 0,0296 0,0410 0,0173

F Test 23,932 16,730 9,744
Sign;! F (") (") (")

Equação Final
Coeficientes 1,9598 'O, 1B~~4) 0,0501 0,9433 0,0078

Statistic T 5,742 (3.0·1G) 1,078 3,122 0,228
SignifT (") (") ns (") ns

RT+3
Variável ILAJIDA ROE ROI IRR3 IRRA3 ROI ILAJIDA ROE IRR3 IRRA3

No Observacões 795 557 557

R' 0,0218 0,0313 0,0382

F Test 17,697 17,944 10,998
Signil F (") (") (")

Equação Final
Coeficientes 1,0727 0,2130 1,3429 0,4623 (0,0976'

Slalistic T 4,207 2,531 3,137 1,989 {2, 106)
SignifT n (') (") o o

RT+6
Variável ILAJIDA IRRA3 ROE ROI IRR3 ILAJIDA ROE ROI IRR3 IRRA3

No Observações 794 794 566

R' 0,0263 0,0313 0,0131

F Tesl 21,402 12,790 7,479
Signif F (") (") (")

Equação Final
Coeficientes 0,6267 0,1500 0,1817 0,5404 10,0133

Slatistic T 2,023 3,079 2,750 2,735 (0,321)
SignifT (") o n (") ns

RTB
Variável ILAJIDA IRRA3 ROE ROI IRR3 ROI ROE ILAJIDA IRR3 IRRA3

No Observacões 797 797 561

R' 0,0215 0,0271 0,0339

F Tesl 17,483 11,047 19,628
Signif F (") (") (")

Equação Final
Coeficientes 0,8531 (0,1408', (0,1022' 1,5638 (O,lS/9i

Statistic T 4,697 (2,129) (1,734) 4,430 (6,171)
SignffT (") (') ns (") (")

Onde.
(U) = Altamênte Significativo
(-) = Significativo

ns = Não Significativo
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ANEXO G - RESULTADO DAS REGRESSÕES MÚLTIPLAS
BANCO DE DADOS QÜINQUENAL - GRUPO 1 (ROE, ROI, ILAJIDA, IRRl e

IRRAl)

Todos os Pontos Sem Outliers
REGRESSÕES la. VAR 2a. VAR 3a. VAR 4a. VAR 5a. VAR CTE la. VAR 2a. VAR 3a. VAR 4a. VAR 5a. VAR CTE

RT

Variável ROE ROI ILAJIDA IRRl IRRAl ROI ROE ILAJIDA IRRl IRRAl

No Observações 110

R' 0.0663

F Test 7,663
SJgnif F ("I

Equação Final

Coeficientes 1,1365 (0.3058'

Statistic T 2,768 (1.H.33)
Signif T (") ns

RT-3

Variâvel ROE ROI ILAJIDA IRRl IRRAl IRRl ROE ROI ILAJIDA IRRAl

No Observações 111

R' 0,0836

F Test 9,946
Signif F ("I

Equação Final

Coeficientes 0,1341 0,3812

Statistic T 3,154 2,838
Signif T (") (")

RT-6

Variável ROE ROI ILAJIDA IRRl IRRAl ROI ROE ILAJIDA IRRl IRRAl

No Observacões 111

R' 0,1549

F Test 19,977
Signil F (")

Equação Final

Coeficientes 2,1763 !0,4568\

Statistic T 4,470 (2.2'14)
Signif T (") (')

RT+3

Variável ROE ROI ILAJIDA IRRl IRRAl IRRAl ROE ROI ILAJIDA IRRl

No Observacões 108

R' 0,0696

F Test 7,926
Signif F (")

Equação Final

Coeficientes 0,6166 1,8535

Statistic T 2,815 5,072
Signif T (") ("I

RT+6

Variável ILAJIDA ROE ROI IRRl IRRAl ROI ROE ILAJIDA IRRl IRRAl

No Observacões 151 112

R' 0,0402 0,0630

F Test 6,239 7,399
Signif F (') (")

Equação Final

Coeficientes 1,3128 0,4898 1,9241 0,1877

Slatistic T 2,498 0,791 2,720 0,669
Signrf T (') ns (")

Onde:
(") = Altamente Significativo
(') = Significativo
ns = Não Significativo
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ANEXO G - RESULTADO DAS REGRESSÕES MÚLTIPLAS
BANCO DE DADOS QÜINQUENAL - GRUPO 2 (ROE, ROI, ILAJIDA, IRR2 e

IRRA2)

Todos os Pontos Sem Outfiers

REGRESSÕES la, VAR za. VAR aa. VAR 4a, VAR se. VAR eTE la, VAR za. VAR aa. VAR 4a, VAR Sa. VAR eTE

RT

Variável ROE ROI ILAJIDA IRR2 IRRA2 ROI ROE ILAJIDA IRR2 IRRA2

No Observações 106

R' 0,0843

F Test 9,568

5i9nil F (")

Equação Finat

Coeficientes 1,3102 fO.3473!

Statistic T 3,093 (2.048)
5i9nil T (") (')

RT-3

Variável ROE ROI ILAJIDA IRR2 IRRA2 ROE ROI ILAJIDA IRR2 IRRA2

No Observações 111

R' 0,0918

F Test 10,612

519nil F (")

Equação Final

Coeficientes 0,8434 {G,3437)

Statistic T 3,258 (2,442)

519nil T (") (')

RT-6

Variável ROE ROI ILAJIDA IRR2 IRRA2 ROI ROE ILAJIDA IRR2 IRRA2

No Observacões 106

R' 0,1849

F Test 23,598

Signíf F (")

Equação Final

Coeficientes 2,4072 iü,5229)

Statistic T 4,858 (2,588)
5ignil T (") (')

RT+3

Variável ROE ROI ILAJIDA IRR2 IRRA2 IRRA2 ROE ROI ILAJIDA IRR2

No Observações 105

R' 0,0873

F Test 9,850

Signif F (")

Equação Final

Coeficientes 0,4201 1,5424

Statistic T 3,139 6,016

5i9nil T (") (")

RT+6

Variável ILAJIDA ROE ROI IRR2 IRRA2 ROI ROE ILAJIDA IRR2 IRRA2

No Observacões 151 110

R' 0,0402 0,0574

F Test 6,239 6,575

5ignil F (") o
Equação Final

Coeficientes 1,3128 0,4898 1,8222 0,2213

Statistic T 2,498 0,791 2,564 0,790

5i9nit T (') (')

Onde:
(") = Altamente Significativo
(') = Significativo
ns = Não Significativo
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ANEXO G - RESULTADO DAS REGRESSÕES MÚLTIPLAS
BANCO DE DADOS QÜINQUENAL - GRUPO 3 (ROE, ROI, ILAJIDA, IRR3 e

IRRA3)

Todos os Pontos Sem Oulliers

REGRESSÕES la. VAR 2a. VAR 3a. VAR 4a. VAR 5a. VAR eTE la. VAR 2a. VAR 3a. VAR 4a. VAR 5a. VAR eTE

RT

Variável ROE ROI ILAJIDA IRR3 IRRA3 ROI IRRA3 ROE ILAJIDA IRR3

No Observações 107 107

R' 0,0901 0,1293

F Test 10,494 7,795
Signif F (") (")

Equação Final

Coeficientes 2,0467 (0.6998"1 f1.20'34\

Statistic T 3,947 {2,174; í2.866)
Slgni! T (") (') (")

RT-3

Variável ROE ROI ILAJIDA IRR3 IRRA3 ROI ROE ILAJIDA IRR3 IRRA3

No Observacões 109

R' 0,0973

F Test 11,534

Signi' F (")

Equação Final

Coeficientes 1,3390 IG.f;4961

Statistic T 3,396 (2.8B3)
Signi! T (") (")

RT-6

Variável ROE ROI ILAJIDA IRR3 IRRA3 ROI ROE ILAJIDA IRR3 IRRA3

No Observações 110

R' 0,1955

F Test 26,247

Slgoif F (")

Equação Final

Coeficientes 2 4706 !G,5634\

Statistic T 5,123 (2.901)

Signif T n (')

RT+3

Variável ROE ROI ILAJIDA IRR3 IRRA3 IRR3 ROE ROI ILAJIDA IRRA3

No Observacões 106

R' 0,0605

F Test 6,701

Signif F (')

Equação Final

Coeficientes 0,3327 1,4061

Statistic T 2,589 5,401

Signi! T (') (")

RT+6

Variável ILAJIDA ROE ROI IRR3 IRRA3 ROI ROE ILAJIDA IRR3 IRRA3

No Observacões 151 111

R' 0,0402 0,0633

F Test 6,239 7,359

Signil F o (")

Equação Final

Coeficientes 1,3128 0,4898 1,9495 0,1457

StatisticT 2,498 0,791 2,713 0,520

Signi! T (') (")

Onde:
(") = Altamente Significativo
(') = Significativo
ns = Não Significativo
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ANEXO H - RESULTADO DAS REGRESSÕES SIMPLES
BANCO DE DADOS ANUAL - CROSS-SECTIONAL SAMPLE

IRT 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 1990-1994 1995-1999

ROE
Constante (O,7G32) 2,5951 0,4813 1,0751 0,4640 (0.3778) 0,2971 0,0782 {O.3074) 1,2880 0,7696 0,2401

Statistic T 22,4351 5,0300 1,7123 3,6762 2,7639 (9,7684) 3,3625 1,2363 (5,5309) 7,7948 5,3584 4,4769

SignifT n n ns (") (") (") (") ns n n (") n
Coeficiente 0,0362 (4,01 !1) 1,0957 1,2213 1,2886 (0.0591) {Q,Q405) (O,3014} 0,2844 0,4310 (0.0693) (0,4170)

Statistic T 0,2914 (1.9077) 0,8556 0,9454 1,7964 (0,4582) (O,1373) (1.4649j 0,9701 0,7978 (0,1136; (2,1958)

5i9nif T ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns n
No Observacões 76 76 77 79 83 82 81 81 81 81 391 406

R' 0,0011 0,0469 0,0097 0,0115 0,0383 0,0026 0,0002 0,0264 0,0118 0,0080 0,0000 0,0118

R' Aiustado '0,0124) 0,0340 (0,0035' 10,00":4 0,0264 (0.0099 '0,0';24) 0,0141 (0.00071 10,0046' (0.0025' 0,0093

F Test 0,0849 3,6392 0,7320 0,8938 3,2270 0,2099 0,0188 2,1460 0,9410 0,6366 0,0129 4,8216

Signif F ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ns ")
ROI

Constante (0,7836) 2,7483 (0,0395) 1,2756 0,5599 (0,4286) 0,2436 (0'-1419) (0,3043) 0,7549 0,7821 0,0452

Statistic T (20,708'1 I 4,7206 (0,"1390) 4,5611 3,0200 (12.0294) 3,3061 ('1.8183) (5,3292) 3,1854 5,0687 0,8208

Signi1T ''') n ns n n n ''') ns r') ''') n ns

Coeficiente 0,8523 (8.4792) 9,1259 (0,3353) 0,9550 1,0436 0,7456 2,2212 0.4655 4,8963 (0,2579) 1,9139

Statistic T 2,9456 (1,8296) 3,4474 (.0,2113) 0,6513 2,9644 2,3083 2,8439 0,9694 2,9984 (0.21f>i3) 5,0874

Sign, T ''') ns n ns ns n n n ns n ns n
No Observacôes 76 76 77 79 83 82 81 81 81 81 391 406

R' 0,1049 0,0433 0,1368 0,0006 0,0052 0,0990 0,0632 0,0929 0,0118 0,1022 0,0001 0,0602

R' Ajustado 0,0929 0,0304 0,1253 {O,0124j (0.0071) 0,0877 0,0513 0,0814 '0,0008 0,0908 iO,0024) 0,0579

F Test 8,6765 3,3475 11,8843 0,0446 0,4242 8,7877 5,3281 8,0880 0,9397 8,9906 0,0470 25,8818

5ignif F ''') ns rO) ns ns '00) n n ns n ns rO)

ILAJIDA
Constante (0,750:3) 2,2917 (0,3143) 1,0779 0,5573 (0,4054) 0,1762 (0,1123) (0,3758) 0,8447 0,6118 (0.0042)

Statistic T (23,OT/4) 3,3698 (0.8516) 3,4470 2,4150 ('1Ü.5984) 2,0116 (0,9620) (5,22',0) 2,8286 3,7022 (0,0520)

Signif T ''') n ns n (") '00) (") ns '00) n ''') ns

Coeficiente 0,1642 (O,8391) 3,2256 0,6792 0,4488 0,1785 0,5929 0,7606 0,5206 1,9782 0,5298 1,0488

Statistic T 2,4617 (0.5731) 3,1144 0,7905 0,4491 1,1168 2,2246 1,3343 1,8332 1,7657 1,2467 4,0684

SignifT n ns ''') ns ns ns n ns ns ns ns n
No Observacões 76 76 77 79 83 82 81 81 81 81 391 406

R' 0,0757 0,0044 0,1145 0,0080 0,0025 0,0154 0,0590 0,0220 0,0408 0,0380 0,0040 0,0394

R' Ajustado 0,0632 (0,0090) 0,1027 10,0048 íO.OO98} 0,0030 0,0470 0,0097 0,0287 0,0258 0,0014 0,0370

F Test 6,0600 0,3285 9,6994 0,6249 0,2017 1,2473 4,9489 1,7805 3,3607 3,1176 1,5543 16,5522

Signif F o ns ("') ns ns ns '0) ns ns ns ns n
IRR1

Constante (0,6662) 2,1234 0,6801 1,1398 0,6103 (0,2956) 0,5129 0,1373 (0,1997) 1,0661 0,7300 0.2422

Statistic T (23,4753) 4,1615 2,7170 3,8392 4,1567 (5,3299) 5,1880 2,0676 (4,19/7) 5,3926 5,7880 3,8523

Signif T ''') ''') ''') ,-) ("0) ''') (") n ("") n ''') ("")

Coeficiente 0,0420 0,0504 0,0205 (0,1333) (O.O659) 0,1260 0,3182 0,1496 0,0519 (0,3073) (0,0203) 0,0644

Statistic T 2,2817 0,4719 0,4960 (0,5618) (0,6183) 2,0450 3,1444 2,6095 2,0819 (1,9480) (0.5773) 1,3201

SignifT n ns ns ns ns n ("0) (") (") ns ns ns

No Observacões 76 76 77 79 83 82 81 81 81 81 391 406

R' 0,0657 0,0030 0,0033 0,0041 0,0047 0,0497 0,1112 0,0794 0,0520 0,0458 0,0009 0,0043

R' Ajustado 0,0531 (0,010S) 1'0.01(0) (0,0089) (O,OO76} 0,0378 0,1000 0,0677 0,0400 0,0338 iO.0017\ 0,0018

F Test 5,2061 0,2227 0,2460 0,3157 0,3823 4,1820 9,8875 6,8094 4,3343 3,7946 0,3332 1,7427

Signif F (") ns ns ns ns o rO) ,ol n ns ns ns

IRR2
Constante {O,6(69) 2,1774 0,6629 1,1937 0,5991 (0,2969) 0,4599 0,1150 (0,2139) 1,0701 0,7737 0,1401

Statistic T (22,1663) 4,5243 2,7241 4,1709 4,0890 (6,3067) 5,3401 1,9189 (4,8337) 5,3921 6,1282 2,4037

Signif T (") ''') ''') n ("") ''') ("0) ns ''') ''') (") n
Coeficiente 0,0263 0,0934 0,0221 (0,0698) (0,0884) 0,2578 0,3785 0,1935 0,0793 (O.299·~J 0,0115 (0.0902)

Statistic T 1,8556 0,7844 0,4027 (0,2983) {O.8499} 2,6470 3,2662 2,7820 1,9899 (1,9301) 0,2675 (1,4481)

SignifT ns ns ns ns ns ''') ''') ''') ns ns ns ns

No Observacões 76 76 77 79 83 82 81 81 81 80 391 405

R' 0,0445 0,0082 0,0022 0,0012 0,0088 0,0805 0,1190 0,0892 0,0477 0,0456 0,0002 0,0052

R' Ajustado 0,0315 (O,O(52) (0,0111) '0,0118 (0,0034) 0,0690 0,1078 0,0777 0,0357 0,0333 (0,0024 0,0027

F Test 3,4432 0,6153 0,1622 0,0890 0,7224 7,0065 10,6683 7,7393 3,9597 3,7252 0,0716 2,0970

Signif F ns ns ns ns ns ''') n rO) ns ns ns ns
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ANEXO H - RESULTADO DAS REGRESSÕES SIMPLES
BANCO DE DADOS ANUAL - CROSS-SECTIONAL SAMPLE

IRT 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 1990-1994 1995-1999

IRR3
Constante (O,6872) 1,7904 0,7165 1,1703 0,4917 (0.3215) 0,5241 0,1216 (0.2161) 1,4538 0,7092 0,3625

Statistic T (22.7545) 3,8863 2,8266 4,0002 2,5256 (6,5425) 5,5901 1,7480 (4,5171) 7,5430 5,5264 5,8635
Signif T n n n n ri r') (") ns (") (") n (")

Coeficiente 0,0176 (O,2053} 0,0794 (O,I~133) (0,4949) 0,1750 0,5416 0,1969 0,0892 0,6043 (O.O725} 0,4156

Slalislic T 0,6660 (0,9190) 0,7720 (0,4125) (1.0809) 1,8029 3,6115 2,0500 1,5464 1,6285 (0,8898) 4,3853
SignifT ns ns ns ns ns ns (") ri ns ns ns n

No Observações 76 76 77 79 83 82 81 81 81 81 391 406

R' 0,0060 0,0113 0,0079 0,0022 0,0142 0,0390 0,1417 0,0505 0,0294 0,0325 0,0020 0,0454

R' Ajustado (0,0075" (O,OO21) (0.0053' (0,0108) 0,0020 0,0270 0,1308 0,0385 0,0171 0,0202 (0.0005' 0,0431

F Tesl 0,4435 0,8445 0,5959 0,1701 1,1684 3,2505 13,0432 4,2024 2,3918 2,6521 0,7917 19,2305
Signif F ns ns ns ns ns ns (") (') ns ns ns n

IRRA1
Constante W.67(8) 2,0405 0,6571 1,2893 0,6170 (0,2672) 0,4901 0,1434 (0,1626) 1,1165 0,7637 0,1720

Statislic T (24,864TI 4,5304 2,7055 4,4663 4,2452 (3,35/3) 5,1100 2,1277 1.2,9091) 5,8165 6,1736 2,6254
Signif T n (") n n n (") n ri (") (") (") n

Coeficiente 0,0491 0,0625 0,0372 0,1095 (0.0621) 0,2220 0,4507 0,2695 0,1853 (0,3058) 0,0062 (0,0351)

Stalislic T 2,4513 0,3269 0,3445 0,2720 (0,5346) 1,6496 3,0146 2,6522 2,3631 (1.6797} 0,0854 (O,4024)

Signif T (') ns ns ns ns ns (") (") o ns ns ns

No Observacões 76 76 77 79 83 82 81 81 81 81 391 406

R' 0,0751 0,0014 0,0016 0,0010 0,0035 0,0329 0,1032 0,0818 0,0660 0,0345 0,0000 0,0004

R' Ajustado 0,0626 (O,(Y121) iO.0117) (0,0120\ rO,OOB8) 0,0208 0,0918 0,0701 0,0542 0,0223 iO.0026) {O,DOZ"!

F Test 6,0089 0,1068 0,1187 0,0740 0,2858 2,7213 9,0878 7,0341 5,5841 2,8213 0,0073 0,1620
Signif F (') ns ns ns ns ns (") (") (') ns ns ns

IRRA2
Constante (0,6642) 2,0455 0,6485 1,3139 0,6097 {O,:3(83) 0,4286 0,1030 {O,2132) 1,1171 0,7829 0,1219

Stalislic T (23.6085) 4,6489 2,7543 4,7504 4,1917 (6,2823) 5,2631 1,7746 (4,9(45) 5,7827 6,3943 2,1663

SignifT n n (") n (") n (") ns (") (") (") (')

Coeficiente 0,0491 0,0792 0,0357 0,1826 (O.O7~)3) 0,2907 0,4588 0,2670 0,1609 {O.~~OO4} 0,0402 (0,1884)

Slatistic T 2,4685 0,4186 0,3322 0,4762 (0.6885) 2,1591 3,1864 2,7367 2,1244 (1,6777) 0,5519 (2,2646)

Signif T (') ns ns ns ns (') (") n o ns ns (')

No Observações 76 76 77 79 83 82 81 81 81 80 391 405

R' 0,0761 0,0024 0,0015 0,0029 0,0058 0,0551 0,1139 0,0866 0,0540 0,0348 0,0008 0,0126

R' Ajustado 0,0636 (0,0111) (0,0118\ '0,0'100) (0,0065) 0,0432 0,1027 0,0750 0,0421 0,0225 (0,0018) 0,0101

F Test 6,0933 0,1752 0,1104 0,2268 0,4740 4,6615 10,1532 7,4894 4,5131 2,8147 0,3046 5,1284
Signif F ri ns ns ns ns (') (") n (') ns ns (')

IRRA3
Constante (0.6969) 2,1480 0,6757 1,3487 0,6634 (0,3403) 0,4151 0,1181 (0,2647) 1,3891 0,7567 0,3402

Slalislic T (2'7,4202) 5,1705 2,9634 5,2347 3,2960 (6.1433) 5,0643 1,4505 (6,8432) 9,1248 6,5774 6,0825
SignifT (") (") (") (") (") n (") ns (") (") (") (")

Coeficiente 0,0483 íO,4340) 0,3969 0,6978 0,1230 0,1699 0,6005 0,4299 (.0,0235) 1,8347 (0:1237) 0,9014

sransuc T 1,0383 {1,7765) 1,1289 0,9459 0,1602 1,0483 2,8852 1,4703 (0,2484) 4,1627 (0.9262) 6,4418
Signif T ns ns ns ns ns ns (") ns ns (") ns n

No Observacões 76 76 77 79 83 82 81 81 81 81 391 406

R' 0,0144 0,0409 0,0167 0,0115 0,0003 0,0136 0,0953 0,0266 0,0008 0,1799 0,0022 0,0839

A' Ajustado 0,0010 0,0279 0,0036 (0.0014) (0,0120' 0,0012 0,0839 0,0143 '0,01'19) 0,1695 iO,OO04) 0,0816

FTest 1,0780 3,1559 1,2743 0,8948 0,0256 1,0989 8,3246 2,1617 0,0617 17,3281 0,8579 36,9964
5ignif F ns ns ns ns ns ns n ns ns (") ns (")

Onde:
(••) = Altamente Significativo
(.) = Significativo
ns = Não Significativo


