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RESUMO 

 

A pandemia do COVID-19 trouxe inúmeros desafios à humanidade, bem como 

desenvolvimento acelerado, inovação e possibilidades de bases de estudos para diversas 

áreas. Esse estudo se propõe a analisar como determinadas variáveis  impactaram os 

retornos das ações brasileiras, desde o início da pandemia até o momento mais crítico da 

crise. As principais variáveis explicativas analisadas são: Receitas oriundas da China, 

receitas estrangeiras e alavancagem financeira.  

Com a crise provocada pelo COVID-19 tivemos a oportunidade de analisar o impacto de um 

choque verdadeiramente exógeno no valor de mercado das companhias listadas na bolsa 

no Brasil. Este estudo sugere “receitas com a China” impactando negativamente os retornos 

das ações no período em que é divulgado a transmissão humana do COVID-19. No entanto, 

e de forma a contraintuitiva, no período mais crítico da crise no Brasil, essa mesmo variável 

impactou positivamente os retornos das ações.  

À medida que o coronavírus vai se espalhando pelo mundo, em especial nos EUA e Europa, 

variáveis como alavancagem financeira, de curto e longo prazo, vão se mostrando 

importantes no impacto da performance das ações. Companhias com mais dívidas de curto 

prazo tiveram impactos negativos nos preços de suas respectivas ações, ratificando as 

preocupações dos investidores com a capacidade de geração de caixa para honrar dívidas 

, continuar com as operações saudáveis para capturar uma possível retomada da economia 

e absorção do market share deixado pelas pequenas empresas que não conseguiram 

sobreviver à crise. 

 

Palavras-chave: COVID-19, ações, retorno, trading global, receitas, China, alavancagem, 

Brasil. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

ABSTRACT 

 

The COVID-19 pandemic brought countless challenges to humanity, as well as accelerated 

development, innovation and possibilities for studying different areas. This study aims to 

analyze how certain variables impacted the returns of Brazilian stocks, from the beginning of 

the pandemic to the most critical moment of the crisis. The main explanatory variables 

analyzed are: Revenues from China, foreign revenues and financial leverage. Due to the 

crisis caused by COVID-19, we had the opportunity to analyze the impact of a truly 

exogenous shock on the market capitalization of companies listed on the stock exchange in 

Brazil. This study suggests “revenues from China” negatively impacting stock returns in the 

period when human transmission of COVID-19 is discovered. However, and 

counterintuitively, in the most critical period of the crisis in Brazil, this same variable positively 

impacted stock returns. As the coronavirus spreads around the world, especially in the US 

and Europe, variables such as financial leverage, in the short and long term, are proving to 

be important in the impact of stock performance. Companies with more short-term debt had 

negative impacts on their respective share prices, confirming investors' concerns about the 

ability to generate cash to pay off debt, continue with healthy operations to capture a possible 

recovery of the economy and absorption of market share left by small businesses that failed 

to survive the crisis. 

 

Keywords: COVID-19, stocks, returns, global trading, China, leverage, Brazil. 
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1 INTRODUÇÃO    

A história das crises, oriundas de diversas naturezas, mostra que os mercados 

costumam reagir de forma extrema, fazendo com que os preços dos ativos caiam 

de forma acentuada. O mercado financeiro tenta sempre entender quais 

características foram as responsáveis por determinados desempenhos, bem 

como a magnitude da representatividade dessas características no retorno das 

ações. Entender essas dinâmicas contribuem para construção de portfólios 

suficientemente defensivos para atravessar crises, entregando retornos 

superiores aos benchmarks. 

Esse estudo se propõe a analisar características como: Receitas oriundas da 

China, receitas estrangeiras e alavancagem financeira; bem se essas varáveis 

são relevantes  no retorno das ações listadas na B3 no período do início da 

Pandemia do COVID-19 até o momento mais crítico da crise, do ponto de vista 

do mercado financeiro.  

Com a crise provocada pelo COVID-19 tivemos a oportunidade de analisar o 

impacto de um choque verdadeiramente exógeno no valor de mercado das 

companhias listadas na bolsa no Brasil. Ao regredir o retorno das ações 

brasileiras com variáveis de controle como: Receitas com a China, receitas 

estrangeiras, beta, lucratividade, valor de mercado, etc. Encontramos “receitas 

com a China” impactando negativamente os retornos das ações no período em 

que é divulgado a transmissão humana do COVID-19. No entanto, e de forma a 

contraintuitiva, no período mais crítico da crise no Brasil, essa mesmo variável 

impactou positivamente os retornos das ações, sinalizando a antecipação, por 

parte dos investidores, da melhoria na curva de contágio e óbitos na China.  

À medida que o coronavírus vai se espalhando pelo mundo, em especial nos 

EUA e Europa, variáveis como alavancagem financeira, de curto e longo prazo, 

vão se mostrando importantes no impacto da performance das ações. 

Companhias com mais dívidas de curto prazo tiveram impactos negativos nos 

preços de suas respectivas ações, ratificando as preocupações dos investidores 

com a capacidade de geração de caixa para honrar dívidas , continuar com as 

operações saudáveis para capturar uma possível retomada da economia e 

absorção do market share deixado pelas pequenas empresas que não 
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conseguiram sobreviver à crise. Foram aplicados modelos de regressões 

múltiplas, utilizando o método Mínimo Quadrados Ordinários (MQO) para testar 

os impactos de determinadas variáveis nos preços dos ativos listados na B3. 

Por ser um tema recente e o mercado de ações brasileiro ainda ser bastante 

incipiente frente aos mercados americano e europeu, ainda existem poucos 

estudos sobre impacto da COVID-19 no retorno dos ativos, especialmente em 

mercados emergentes, e no Brasil. Esse estudo contribui para robustecer as 

análises de impactos dos choques provocados pela COVID-19 em mercados 

menos maduros, como no Brasil. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

Os estudos em relação a performance de ações ao redor do mundo são bastante 

comuns; no entanto, com o evento do COVID-19, surgiu a oportunidade de 

estudar um período, de fato, exposto a um choque exógeno e analisar o 

comportamento das ações nos diversos mercados. 

O trabalho de Stefano Ramelli e Alexander F. Wagner (2020), Feverish Stock 

Price Reactions to COVID-19, estuda o comportamento das ações do mercado 

norte americano, com o objetivo de verificar o impacto da exposição global de 

receitas, exposição direta à China, alavancagem financeira e quantidade de 

caixa que as companhias carregam. A exposição global de receitas foi calculada 

com o percentual de receitas não oriundas dos Estados Unidos; para calcular a 

exposição à China foi utilizada a metodologia de contar quantas vezes se 

mencionava a palavra “China” nos 10-k; Alavancagem financeira foi calculada 

através do balanço patrimonial, dividindo a dívida total pelos ativos totais; e a 

quantidade de caixa que as companhias carregavam também foi extraído do 

balanço patrimonial, através da divisão das linhas caixa e equivalentes pelos 

ativos totais. Nesse estudo, conforme explorado ao longo deste trabalho, 

também foram encontrados resultados parecidos com os do Brasil, evidenciando 

os impactos de variáveis chave como exposição ao mercado chinês, trading 

global e alavancagem financeira. 

Md Lutfur Rahman, Abu Amin e Mohammed Abdullah Al Mamun (2021), The 

COVID-19 outbreak and stock market reactions: Evidence from Australia, foca 

no impacto dos pacotes de estímulos aplicados pelo governo australiano. 

Variáveis como “tamanho das empresas”, “lucratividade” e “growth x value 

stocks” foram utilizadas nas regressões. Os resultados apontaram que as ações 

tiveram impactos negativos aos anúncios dos pacotes de estímulos, tendo 

apenas o anúncio do pacote denominado de JobKeeper apresentado um 

resultado positivo na performance das ações. Os resultados da  cross-sectional 

também sugeriram que empresas pequenas, pouco lucrativas e da categoria 

value sofreram mais durante a pandemia.  Sendo tamanho e liquidez variáveis 

significantes. 
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Os trabalhos realizados entre 2020 e 2021 são todos focados em países mais 

avançados, onde os mercados acionários são mais maduros, sendo a maioria 

focados nos Estados Unidos e Europa. Não há estudos realizados com foco no 

Brasil neste período, fato este que dificulta comparações diretas, bem como 

análises complementares, mas torna o estudo ainda mais desafiador e 

complementar à literatura existente; além de necessário para compreensão do 

comportamento dos retornos dos ativos locais. 
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3 METODOLOGIA 

3.1 DADOS 

3.1.1 DATAS E FATOS QUE LASTREARAM AS ANÁLISES 

As datas foram definidas baseadas no desenrolar dos fatos diretamente 

relacionados à evolução do vírus ao redor do mundo, e sempre com um olhar 

para o Brasil. Fizemos investigações em três períodos: Incubação, que vai de 02 

de janeiro de 2020, primeiro pregão do ano, até 17 de janeiro de 2020; Surto, 

que vai de 20 de janeiro de 2020 até 21 de fevereiro de 2020 e o período Pico, 

que vai de 26 de fevereiro de 2020 até 23 de março de 2020. 

Em 31 de dezembro de 2019 foram reportados os primeiros casos de pneumonia 

em Wuhan à Organização Mundial da Saúde (OMS). O primeiro pregão, no 

Brasil, após esse fato foi em 02 de janeiro de 2020, que é exatamente o período 

denominado de Incubação. Em complemento a isso, em 06 de janeiro de 2020 

Hong Kong começou a rastrear passageiros em trens que pararam em Wuhan, 

e os Centros de Controle e Prevenção de Doenças dos EUA emitiram um 

conselho para evitar animais, mercados de animais e contato com pessoas 

“indispostas” em caso de viagem para Wuhan. 

Em 20 de janeiro de 2020, início do período denominado Surto, as autoridades 

chinesas confirmaram transmissão humana do coronavírus1. Até então se tinha, 

em números oficiais, 200 casos registrados, com três mortes confirmadas. No 

Brasil, de acordo com o boletim epidemiológico do Ministério da Saúde, não 

havia nenhum caso suspeito. No entanto, foi enviado comunicado às 

representações da Agência de Vigilância Sanitária (Anvisa), em portos e 

aeroportos, para que viajantes fossem orientados a tomar medidas de 

precauções em viagens ao exterior; além de cuidados extras nos principais 

aeroportos de conexão provenientes da China. O período de Surto se encerra 

em 21 de fevereiro de 2020, último pregão da semana, antes do feriado de 

Carnaval no Brasil. 

                                                             
1 Fonte: https://www.bbc.com/portuguese/internacional-51157487 
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Em 23 de fevereiro de 2020 a Itália coloca quase cinquenta mil pessoas sob 

lockdown2 (após três primeiras mortes), medidas com a finalidade de frear a 

propagação da doença, afetando 11 cidades. De acordo com as autoridades 

italianas , já existiam mais de 150 casos confirmados, além de uma imensa 

dificuldade de se localizar o “paciente zero”, ou seja, a origem do coronavírus no 

País. Seguem algumas das ações adotadas pelo governo italiano:  

i – Cidadãos de áreas ou municípios com caso confirmado do vírus não poderiam 

deixar a região;  

ii – Proibição de entrada de pessoas de fora em regiões com caso confirmado 

do vírus;  

iii – Suspensão de atividades e eventos públicos de qualquer natureza, mesmo 

em locais fechados ou públicos;  

iv – Suspensão das aulas em todos os níveis escolares, incluindo ensino 

superior; mantendo apenas aulas à distância;  

v – Suspensão de viagens educacionais;  

vi – Suspensão de todas as atividades comerciais, exceto séricos elencados 

como essenciais;  

vii – Circulação de pessoas para exercer funções listadas como essenciais foi 

condicionada a uso de máscaras.  

Quem não seguisse as regras, estaria descumprindo um artigo do código penal 

italiano, que prevê multa de 206 euros ou até três meses de prisão. Além disso, 

Milão suspendeu as aulas e Veneza cancelou 2 dias do carnaval. O Brasil estava 

em feriado de carnaval, tendo seu primeiro pregão, pós feriado, em 26 de 

fevereiro, início do período Pico, data em que o primeiro caso de covid foi 

confirmado no Brasil.  

                                                             
2 https://g1.globo.com/ciencia-e-saude/noticia/2020/02/23/italia-decreta-toque-de-recolher-em-
regioes-onde-ha-casos-do-novo-coronavirus.ghtml 
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O IBOVESPA iniciou uma sequência de fortes quedas a partir de 26/02/2020. 

Nesse primeiro pregão o índice fechou caindo 7%. Ao longo do mês de março 

aconteceram seis circuit breakers3, conforme tabela abaixo: 

 

Tabela 1 – Cronograma de circuit breakers 

Fonte: EQI Asset 

Neste período, além das quedas nos índices das principais bolsas mundiais, 

observamos a valorização de ativos como dólar e ouro, conforme figura abaixo: 

Figura 1 – Performance IBOVESPA e Dólar 

Fonte: Comdinheiro 

Figura de linhas, analisando o período de 02 de janeiro de 2020 a 23 de março de 2020 (da 
Incubação ao Pico). Em vermelho temos o IBOVESPA, que no período acumulou 
aproximadamente 46,39% de queda. Em azul temos a variação do Dólar contra o Real, que no 
período acumulou 26,34% de alta, explicitando a enorme aversão a risco nos mercados brasileiro 
e globais. 

                                                             
3 Mecanismo utilizado pela B3 onde as negociações são interrompidas, sendo deflagrado quando o 
mercado passa por quedas acentuadas, a partir de 10% 
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O fim do período Pico foi datado em 23 de março, pois foi a data do drawdown4 

do Ibovespa, dia em que o índice fechou em 63.569,62 pontos, conforme 

sinalizado na figura 2. 

Figura 2 – Drawdown IBOVESPA 

Fonte: Aplicativo Tradingview 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
4 Ponto mais baixo atingido pelo IBOVESPA 
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3.1.2 ANÁLISE DE INTERESSE DA POPULAÇÃO NO BRASIL 

Analisamos também as buscas, de investidores de varejo, no Google, por 

“Coronavirus”; à medida que o número de buscas vai crescendo, os mercados 

também vão ficando mais voláteis, especialmente a partir de março. 

Figura 3 – Buscas no Google pelo termo Coronavírus 

Fonte: Google 
Elaborado por Henrique Castro (FGV-EESP) e Claudia Yashinaga (FGV-EASP) 

 
Analisando o comportamento das pessoas, via buscas no Google, observamos 
uma baixa preocupação com o vírus no período Incubação, tendo apenas 
algumas buscas na China. Nos pontos 1, 2 e 3 da Figura 3, observamos um 
aumento significante, em especial na China e Itália, tudo isso compreendido no 
período de Surto. Nos pontos 4 e 5 observamos uma elevação expressiva nas 
buscas na Itália e também um aumento nas buscas no Brasil, nesse período 
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iniciamos o Pico. Todos os demais pontos críticos apontados na Figura 3 são de 
eventos dentro do período Pico, que é o mais crítico do estudo. 
 
 

3.1.3 RETORNO DAS AÇÕES 

Nas seções a seguir iremos analisar e identificar as bases de dados utilizadas, 

a forma de construção de cada variável, bem como os resultados das reações 

dos preços das ações quando controladas por variáveis chave. O foco principal 

serão as análises controlando por “exposição das receitas à China e 

Alavancagem financeira”. 

Foram capturados os dados de retornos das ações listadas no Brasil de 02 de 

janeiro de 2020 a 23 de março de 2020, da base de dados da Economatica, 

conforme cada recorte analisado (Incubação, Surto e Pico), os preços foram 

ajustados pelos dividendos e em caso da ação ter mais de um ticker (ON, PN e 

UNIT), foram mantidos os de maior liquidez. Foram excluídos da amostra as 

empresas do setor financeiro, dado que uma das variáveis chave escolhida para 

análise foi a alavancagem financeira, e esta varável tem interpretações 

diferentes quando se tratam de empresas financeiras e não financeiras (Fama 

and French 1992).  

Como forma adicional de análise de retorno, também utilizamos a metodologia 

do CAPM para cálculo do retorno das ações analisadas. Cálculo do CAPM foi 

feito como o excesso de retorno diário de cada ação menos o beta da ação vezes 

o excesso de retorno de mercado. 

Para estimar o beta de cada empresa foram utilizados os retornos semanais do 

dia 04 de janeiro de 2019 a 03 de janeiro de 2020. O principal motivo de termos 

utilizado uma base de dados começando em 2019 para estimar os betas foi o 

fato de entendermos que dessa forma iríamos, de fato, capturar as reais 

características de cada empresa, dado que em momentos de crises severas 

esses comportamentos podem ser bastante distorcidos.  

Para cálculo da taxa livre de risco, nos períodos analisados, utilizamos o DI diário 

acumulado, extraído do site Nefin5; extraímos também, via Nefin, o excesso de 

                                                             
5 http://nefin.com.br/risk_factors.html 
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retorno de mercado, que foi calculado como a diferença entre o retorno do 

portfólio de mercado (índice) e a taxa livre de risco.   

3.1.4 CARACTERÍSTICAS DAS EMPRESAS 

Para definição das variáveis Foreign revenues e China(#), representando as 

receitas estrangeiras e receitas com a China, respectivamente, foram capturadas 

as receitas dos últimos 12 meses, com data fim em 31 de dezembro de 2019, via 

FactSet, Bloomberg e site de RI (relação com investidores) das companhias; 

foram calculados os percentuais das receitas por país. O percentual de Receitas 

estrangeiras foi definido como tudo que não é receita oriunda nem do Brasil e 

nem da China, dado que já criamos uma variável que captura as receitas 

exclusivamente da China.  

A alavancagem financeira foi apurada com base nos balanços patrimoniais 

datados de dezembro de 2019. Esse indicador foi dividido em dois: 

Leverage_long e Leverage_short , representando as dívidas de longo e curto 

prazo, respectivamente. Para cálculo dos indicadores foram divididos, 

respectivamente, o valor da dívida bruta de longo prazo (localizada no passivo 

não circulante) pelo valor dos ativos totais e o valor da dívida bruta de curto prazo 

(localizada no passivo circulante) pelos ativos totais.  

O indicador Cash/Asset, com base nos balanços patrimoniais de dezembro de 

2019, foi calculado dividindo caixa e equivalentes de caixa pelos ativos totais 

(Bates, T. W., K. M. Kahle, and R. M. Stulz. 2009).   

Book-to-Market foi calculado como o valor patrimonial da empresa (patrimônio 

líquido) dividido pelo valor de mercado (preço das ações no final de dezembro 

de 2019 vezes a quantidade de ações disponíveis no mercado). Nesta variável 

utilizamos o artificio de winsorize a fim de suavizar números extremos da 

amostra, tornando a base mais uniforme. 

log(market cap) é o logaritmo do valor de mercado das companhias no fim de 

dezembro de 2019. 

Profitability foi calculado como o lucro líquido de 31 de dezembro de 2019, 

localizado no DRE, dividido pelos Ativos Totais. Nesta variável utilizamos o 
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artificio de winsorize a fim de suavizar números extremos da amostra, tornando 

a base mais uniforme. 

As regressões também foram controladas pelos setores em que as companhias 

estão inseridas. Para esse controle foi usado a metodologia NAICS nível 1, que 

divide as empresas em 20 grupos setoriais. 

Na tabela 1 contém as estatísticas descritivas. O retorno médio no período de 

Incubação foi de 9,38%, no período Surto foi de -5,52%, já no período Pico foi 

de -43,61%.  
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  N Min p25 Mean p50 p75 Max SD 

Raw returns                 

02/Jan - 23/Mar 211 -83,16 -57,72 -45,02 -47,52 -31,78 19,60 18,79 

02/Jan - 17/Jan (INC) 212 -23,65 0,61 9,38 4,64 10,20 173,73 23,01 

20/Jan - 21/Fev (SURTO) 212 -42,13 -12,47 -5,52 -5,73 0,40 46,21 12,70 

26/Fev - 23/Mar (PICO) 212 -76,09 -53,81 -43,61 -45,73 -33,09 9,63 15,77 

CAPM Returns                 

CAPM_TOT 212 -83,90 -32,24 -20,46 -19,85 -10,20 44,63 19,79 

CAPM_INC 212 -31,98 -1,38 7,33 2,41 8,62 172,03 23,10 

CAPM_SURTO 212 -39,95 -9,95 -3,14 -2,66 3,11 47,03 12,66 

CAPM_PICO 212 -76,28 -24,42 -13,56 -14,28 -1,57 79,76 20,07 

Market Beta 212 -0,79 0,47 0,71 0,75 0,96 3,14 0,44 

Firm characteristics                 

China(1/0) 183 0,00 0,00 0,32 0,00 1,00 1,00 0,47 

China (#) 183 0,00 0,00 1,09 0,00 0,39 47,10 3,99 

Foreign revenues 200 0,00 0,00 6,60 0,00 8,69 59,26 12,70 

Leverage 212 0,00 13,90 33,58 28,57 42,92 377,57 36,95 

Leverage (short) 212 0,00 1,95 9,24 5,22 10,46 152,16 15,15 

Leverage (long) 212 0,00 5,63 24,34 17,70 34,76 377,57 34,99 

Cash/assets 212 0,00 1,91 7,87 4,89 10,78 76,38 9,58 

Book-to-market 212 -4.424,85 15,38 -295,47 41,23 68,73 307,99 636,52 

log(market cap) 212 9,24 13,40 14,82 15,23 16,41 19,82 2,21 

Profitability 212 -46,52 -1,03 0,76 3,06 6,28 22,18 11,69 

Tabela 2 – Dados estatísticos 

Essa tabela mostra as estatísticas das variáveis usadas nas análises. A amostra consiste em ações 
negociadas na B3, excluindo financials. Os retornos estão ajustados por eventos de split, inplit e 
proventos. Todos os dados foram extraídos da plataforma Economatica, FactSet e RI. A variável China(#) 
possui 183 observações devido à ausência da informação nas bases de dados; o mesmo para a variável 
Foreign revenues.   
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Na tabela abaixo temos a matriz de correlação das principais variáveis 

analisadas. 

  Foreign revenues China (#) log(market cap) Beta Profitability Book-to-market Cash/assets Leverage (long) Leverage (short) 

Foreign revenues 1,0000                 

China (#) 0,5837 1,0000               

log(market cap) 0,1852 0,1796 1,0000             

Beta -0,0258 0,0012 0,1225 1,0000           

Profitability 0,0590 -0,0079 0,4778 -0,0122 1,0000         

Book-to-market 0,0555 0,0275 0,2697 0,0771 0,2823 1,0000       

Cash/assets 0,0185 -0,0140 0,0517 0,0156 0,1798 0,0822 1,0000     

Leverage (long) 0,0465 -0,0040 -0,1058 0,1356 -0,1446 -0,4072 -0,1275 1,0000   

Leverage (short) -0,0527 -0,0554 -0,4017 -0,1262 -0,6544 -0,1145 -0,1192 -0,0780 1,0000 

Tabela 3 – Matriz de correlação 

3.1.5 RETORNOS SETORIAIS 

Na figura 4 temos os resultados dos retornos das ações por setores. A fim de 

fornecer mais insumos para a análise central, a figura traz o retorno médio, via 

CAPM, no período completo do estudo, bem como nos três períodos 

separadamente. Nos dados dessa figura foram utilizados os setores pela 

metodologia NAICS nível 1, e os retornos, via CAPM, foram ponderamos pelo 

valor de mercado das empresas, a fim de fornecer uma média de retorno mais 

condizente com a realidade de cada setor. 

Analisando, inicialmente, o período completo (02 de janeiro a 23 de março), os 

setores de “varejo”, “TI”, “Serviços profissionais e técnicos”, “Agro” e “Utilities” 

performaram melhor que os demais. Quando olhamos para os recortes do 

estudo, esses setores, em média, foram ainda melhores do período de Pico. 

Olhando especificamente para as especificidades do Brasil, entendemos que 

alguns fatores macro podem ter favorecido esses desempenhos. Com a 

pandemia decretada, muitos serviços e atividades foram restritos, devido aos 

chamados lockdown, palavra adotada para identificar ações governamentais de 

restrições, como forma de enfrentamento à propagação do Coronavirus. No 

entanto, algumas atividades foram decretadas como “serviços essenciais”, como 

por exemplo os supermercados (varejistas) que aparecem no topo da lista. Além 

de alimentação ser uma necessidade básica, considerada até como atividade de 

demanda de baixa sazonalidade de demanda (setor muito resiliente e previsível), 
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o fato do “País todo estar fechado” incrementou ainda mais as possibilidades de 

vendas para este setor. Outro setor que teve impacto positivo foi o de “TI”. Com 

as restrições, já citadas anteriormente, muitas empresas tiveram que adaptar 

suas rotinas de trabalho, iniciando-se um forte processo de trabalho remoto. Com 

isso, toda parte de software, hardware e afins foram fortemente impactados com 

uma demanda acima da média. O setor “Agro” também foi bastante beneficiado 

por ser considerado serviço essencial, mas também por fatores como câmbio e 

exposição de receitas à China, como veremos posteriormente. Além disso, o 

Brasil, claramente, tem inúmeras vantagens competitivas no agronegócio, 

favorecendo ainda mais a resiliência setorial em momentos desafiadores. Outro 

setor que também apresentou desempenho superior à média foi o de energia. 

Como a exemplo dos demais setores citados, energia também é considerado 

algo essencial, no entanto, esse setor é muito amplo e pode até ser dividido em 

três subsetores: Geração, transmissão e distribuição. Dos três, o mais impactado 

negativamente foi o de distribuição, dado que neste subsetor, o impacto da renda 

é muito forte. Com o avanço da pandemia, houve uma incerteza muito grande 

em relação a emprego e renda, especialmente para trabalhadores informais, que 

foram obrigados a abrir mão do exercício de suas atividades em detrimento de 

suas vidas. No entanto, na outra ponta está o subsetor de transmissão, puxando 

a média do setor elétrico para cima, dado que este é o subsetor mais resiliente. 

As empresas de transmissão têm contratos de longíssimo prazo, corrigidos pelo 

IGPM ou IPCA e remunerados pela disponibilidade das malhas de transmissão, 

não pelo fluxo ou demanda de energia necessária em um dado momento. Ou 

seja, independente de demanda, os contratos já estavam firmados e sendo 

corrigidos. Os setores de Energia Elétrica e Agricultura também são 

historicamente setores de beta baixo, possuindo características de serem mais 

defensivos (caírem menos que o índice em momentos de stress). Na ponta 

negativa encontramos os setores de “entretenimento” e “Hotel e restaurante”. 

Conforme citado, devido às restrições impostas pelos Estados e Municípios, 

esses dois setores tiveram suas atividades completamente paralisadas. Com 

isso, foram os que tiveram maiores impactos nos retornos de suas ações (tanto 

na análise do período completo, quanto no período mais crítico do estudo e 

pandemia, Pico). Os resultados setoriais no Brasil encontram-se, na média, em 
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linha com os identificados nos Estados Unidos, no paper Feverish Stock Price 

Reactions to COVID-19. 

 

Figura 4 – Retorno setorial 

Fonte: Economatica 

Figura mostra o quanto cada setor do NAICS1 nível 1 performou de acordo com cada recorte 
estudado. Os retornos foram calculados via CAPM e ponderados pelo valor de mercado de cada 
empresa a fim de representar com mais fidelidade as performances setoriais. 
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4 RESULTADOS 

4.1 RETORNOS DAS AÇÕES, COM FOCO NA ORIGEM DAS RECEITAS 

A Pandemia causou um choque real no desempenho das ações ao redor do 

mundo. Esta seção analisa como os investidores, ao longo dos recortes, 

precificaram as ações listadas no IBOVESPA que possuíam trade global e trade 

com a China no epicentro da Pandemia. A tabela 4 mostra as regressões 

contendo os retornos ao longo dos três períodos estudados.  

Analisando inicialmente os dois primeiros recortes da tabela 4 - painel A, 

Incubação e Surto, observamos que no primeiro período o trade com a China 

estava impactando positivamente o retorno acumulado, no entanto, no segundo 

período, o impacto já passou a ser negativo. Apesar de não ser estatisticamente 

significante, é observada uma mudança na direção do retorno das ações, 

sinalizando uma piora no cenário, apesar de ainda, neste período, não haver 

nenhum caso suspeito no Brasil, a China já estava passando por mais 

dificuldades em relação ao COVID-19, com isso, os investidores, possivelmente, 

começaram a precificar as preocupações com eventuais reduções de demandas 

oriundas da China. No período de incubação um aumento 1% nas receitas com 

a China estava associado a um incremento de 0,71% no retorno das ações. 

Apesar de não ser a variável principal do estudo, vale ressaltar que no período 

Surto, onde o retorno médio das ações brasileiras já estava no campo negativo, 

as empresas que possuíam mais lucratividade performaram melhor, sinalizando 

que em momentos de stress os investidores tendem a preferir ações com forte 

histórico de lucro. Esse fenômeno fica evidente com a variável Profitability sendo 

bastante significante estatisticamente. No paper Feverish Stock Price Reactions 

to COVID-19, as empresas com receitas oriundas da China tiveram resultados 

negativos no período de incubação, mas sem significância estatística, e no 

período de surto os resultados foram negativos, com elevada significância. Vale 

ressaltar que, de forma geral, os resultados foram parecidos com os encontrados 

no Brasil, ou seja, em ambos os países houve uma piora nos resultados quando 

mudamos a janela temporal de incubação para surto, no entanto os resultados 

foram piores nos Estados Unidos, incorporando também possíveis 

preocupações dos investidores com questões ligadas à guerra comercial entre 

Estados Unidos e China. 
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Na tabela 4 - painel B, onde foi usado o CAPM como variável dependente, 

encontramos resultados em linha com os do painel A. No período inicial, o de 

Incubação, as empresas expostas ao mercado chinês estavam performando 

melhor, com significância estatística, e no período seguinte, no Incubação, 

também houve uma mudança no sinal, passando para o campo negativo.  Nessa 

mesma análise a variável Profitability também teve resultado positivo e 

estatisticamente significante. 

Analisando especificamente o período Pico, onde temos o epicentro do 

Coronavirus no Brasil e na maioria do resto do mundo, encontramos resultados 

bastante interessantes. Observamos no painel A que as empresas com trade 

com a China tiveram sinal positivo e bastante significante estatisticamente, além 

disso, as empresas com trade global, representadas pela variável Foreign 

revenues , tiveram impactos negativos no retorno acumulado, também 

estatisticamente significante. Neste recorte analisado, um aumento 1% nas 

receitas com a China estava associado a um incremento de  0,74% no retorno 

das ações.  Neste período a China começava a viver um momento diferente do 

resto do mundo, incluindo o Brasil. À medida que a velocidade de contágio, 

número de casos e óbitos começavam a dar sinais de  desaceleração na China, 

o vírus começava a se alastrar com bastante velocidade ao redor da Europa e 

Estados Unidos. Como os mercados costumam antecipar os fatos, as empresas 

que tinha receitas oriundas da China começaram a performar melhor neste 

período, bem como as que possuíam receitas oriundas do resto do mundo 

começaram a ter impactos negativos nos retornos das ações. Quando olhamos 

para a variável Profitability encontramos valores positivos e estatisticamente 

significantes, confirmando  que quando os mercados entram em pânico, 

empresas com mais solidez, previsibilidade de receitas, lucros e forte geração 

de caixa, costumam performar melhor que seus pares em situações de menos 

solidez de resultados. A variável Market Beta, que mede o beta das ações 

estudadas, apresentou sinal negativo e bastante significante estatisticamente. 

Esse resultado também era esperado, dado que em momentos de sell-off , 

historicamente, ações de beta mais alto costumam performar pior do que o 

índice.   
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No painel B os resultados seguem em linha com os encontrados no painel A. A 

variável China, representando a receita das empresas com a China, apresentou 

impacto positivo no CAPM, além de ser bastante estatisticamente significante. 

As receitas oriundas do resto do mundo, representadas pela variável Foreign 

revenues, apresentou sinal negativo, mas, dessa vez, não tendo significância 

estatística. Os resultados encontrados no paper Feverish Stock Price Reactions 

to COVID-19 também foram em linha com o que aconteceu no Brasil. Com os 

investidores antecipando as melhoras na crise chinesa, as ações americanas 

expostas ao mercado chinês começaram a performar melhor, tendo resultados 

positivos. 

4.1.1 EQUAÇÕES DAS REGRESSÕES 

RETURN_INC =        β0 + β1 China(#) + β2 Foreign_revenues + β3 Leverage  

                                  + β4 Profitability + β5 Cash/Asset + β6 Book-to-market  

                                  + β7 log(market cap) + β8 Beta + ε 

 

RETURN_SURTO =  β0 + β1 China(#) + β2 Foreign_revenues + β3 Leverage  

                                  + β4 Profitability + β5 Cash/Asset + β6 Book-to-market  

                                  + β7 log(market cap) + β8 Beta + ε  

 

RETURN_PICO =     β0 + β1 China(#) + β2 Foreign_revenues + β3 Leverage  

                                 + β4 Profitability + β5 Cash/Asset + β6 Book-to-market  

                                 + β7 log(market cap) + β8 Beta + ε  
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  Incubação   Surto   Pico 

  02Jan-17Jan   20Jan-21Fev   26Fev-23Mar 

  (1) (2)   (3) (4)   (5) (6) 

A. Dependent variable: Cumulative returns             

China(#) 0,545** 0,713***   -0,130 -0,128   0,532*** 0,740*** 

  (2.24) (2.71)   (-1.13) (-0.88)   (3.89) (4.73) 

Foreign revenues   -0,084     -0,001     -0,104* 

    (-0.89)     (-0.02)     (-1.81) 

Market beta -0,004 -0,006   -0,019 -0,019   -0,096*** -0,097*** 

  (-0.11) (-0.14)   (-0.82) (-0.81)   (-3.45) (-3.47) 

log(market cap) -0,038*** -0,036***   0,012** 0,012**   0,009 0,012* 

  (-2.96) (-2.88)   (2.19) (2.14)   (1.41) (1.81) 

Profitability -0,052 -0,073   0,436*** 0,436***   0,191* 0,166 

  (-0.12) (-0.16)   (3.73) (3.72)   (1.68) (1.43) 

Book-to-Market 0,005 0,005   -0,005** -0,004**   -0,007*** -0,006*** 

  (0.79) (0.84)   (-2.30) (-2.29)   (-3.09) (-2.94) 

Observations 198 198   198 198   198 198 

R-squared 0.1606 0.1630   0.2513 0.2513   0.3567 0.3652 

B. Dependent variable: CAPM returns           

China(#) 0,548** 0,708***   -0,132 -0,125   0,509*** 0,792*** 

  (2.26) (2.66)   (-1.15) (-0.87)   (2.88) (3.41) 

Foreign revenues   -0,080     -0,004     -0,142 

    (-0.85)     (-0.07)     (-1.56) 

log(market cap) -0,040*** -0,037***   0,012** 0,013**   0,022** 0,026** 

  (-3.17) (-3.12)   (2.21) (2.17)   (2.19) (2.43) 

Profitability -0,039 -0,058   0,427*** 0,427***   0,043 0,009 

  (-0.09) (-0.13)   (3.69) (3.66)   (0.20) (0.04) 

Book-to-Market 0,005 0,006   -0,004** -0,004**   -0,005 -0,005 

  (0.78) (0.82)   (-2.29) (-2.27)   (-1.20) (-1.10) 

Observations 198 198   198 198   198 198 

R-squared 0.1650 0.1672   0.2489 0.2490   0.1609 0.1703 

Tabela 4 – Análise do impacto das receitas oriundas das China 

Essa tabela mostra os resultados de regressões utilizando o método de Mínimos Quadrados Ordinários 
(MQO) nos três períodos estudados, indicados no topo da tabela, regredindo os retornos acumulados com 
as receitas oriundas da China e demais características das empresas, como: Foreign revenues, Market beta 
(Apenas no painel A), log(market cap), Profitability, Book-to-market, cash, Leverage. As linhas 1, 3 e 5 não 
consideram Foreign revenues. As variáveis dependentes são “retorno acumulado”, no painel A, e “CAPM”, 
no painel B.  Todas as regressões também foram controladas pelos setores NAICS.  A estatística t, baseada 
no erro robusto está em parênteses. *p<0,1; **p<0,05; ***p<0,01. 
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4.2 RETORNO DAS AÇÕES, COM FOCO EM ALAVANCAGEM FINANCEIRA 

Nesta seção o foco da análise é de como a estrutura de capital afeta o 

desempenho das ações ao longo dos recortes de tempo. A variável chave 

explicativa neste caso é a alavancagem financeira, representada por 

Leverage_Long e Leverage_Short , remetendo, respectivamente, a dívidas de 

longo prazo e dívidas de curto prazo. Os dados apontam para uma maior 

preocupação, por parte dos investidores, para questões referentes à estrutura 

de capital quando chegamos em momentos de stress de mercado, como os 

observados no período de Pico.  

A tabela 5 foi dividida em dois painéis, A e B, onde no painel A a variável 

explicada é o retorno acumulado por recorte de tempo e no B analisamos o 

CAPM, seguindo a mesma linha da tabela 4, no entanto, com alterações nas 

variáveis explicativas. As variáveis explicativas usadas nas regressões foram: 

Leverage_Long, Leverage_Short, Cash/Asset, Foreign Revenues, Market Beta, 

lmarket_cap, Profitability e Book-to-Market. Nas colunas 3, 6 e 9 as regressões 

contemplam todas as variáveis de controle citadas. Nas colunas 2, 5 e 8 não 

foram utilizadas as variáveis Leverage_Long, Leverage_Short e Foreign 

revenues. Nas colunas 1, 4 e 7 ficam de fora Cash/Asset e Foreign revenues. No 

painel B, as regressões acontecem com as mesmas estruturas, mudando 

apenas que a variável explicada passa a ser o CAPM e não se utiliza o Market 

beta, por questões de endogeneidade.  

Analisando inicialmente os dois primeiros recortes, Incubação e Surto, observa-

se que na Incubação as empresas que possuíam dívidas de longo prazo, 

representadas pela variável Leverage_Long, performaram melhor, apresentando 

resultado positivo e estatisticamente significante. Esse resultado ficou evidente 

tanto na coluna 1, quanto na 3, quando ajustando por todas as variáveis 

propostas. No período de incubação, um aumento 1% em Leverage_Long estava 

associado a 0,22% de incremento no retorno das ações. No período de Surto 

não foram identificados resultados estatisticamente significantes. Ao analisar o 

período de Pico foram encontrados resultados em linha com a intuição inicial; as 

empresas que possuíam mais dívidas de curto prazo, representadas pela 

variável Leverage_short apresentaram resultados piores que as demais. O 

resultado foi negativo e bastante significante estatisticamente, tanto na coluna 7 
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quanto na 9. No período de surto, um aumento 1% em Leverage_Short estava 

associado a 0,81% de redução no retorno das ações. Esse resultado reflete as 

preocupações dos investidores quanto a questões de estrutura de capital, 

liquidez e capacidade de pagamento de dívidas em momentos de stress de 

mercado. Nesse período havia bastante incertezas quanto a capacidade de 

gerar resultado operacional por parte das empresas, dado que algumas tiverem 

que fechar suas operações, por determinações dos Governos, e muitas outras 

tiveram suas curvas de demandas fortemente afetadas.  

No período de Pico, assim como na Tabela 4, o Market Beta também teve sinal 

negativo e estatisticamente significante, bastante em linha com o esperado. 

Analisando o painel B encontramos resultados semelhantes ao A. 

Leverage_Long apresentando sinal positivo nas colunas 1 e 2 (Incubação) e 

Leverage_Short apresentando sinal negativo nas colunas 7 e 9. No paper 

Feverish Stock Price Reactions to COVID-19 a variável que mediu a 

alavancagem financeira não foi dividida em curto e longo prazo, foi considerada 

a alavancagem total. Ainda assim, os resultados, em geral, foram parecidos com 

os encontrados no Brasil. Os investidores americanos mostraram mais 

desconforto com a alavancagem financeira no período de Pico, onde o impacto 

nos resultados das ações foi negativo de forma significativa. 

4.2.1 EQUAÇÕES DAS REGRESSÕES 

RETURN_INC =    β0 + β1 Leverage_Long + β2 Leverage_Short + β3 Foreign_revenues  

                          + β4 Profitability + β5 Cash/Asset + β6 Book-to-market + β7 log(market cap)  

                          + β8 Beta + ε 

 

RETURN_SURTO = β0 + β1 Leverage_Long + β2 Leverage_Short + β3 Foreign_revenues  

                            + β4 Profitability + β5 Cash/Asset + β6 Book-to-market + β7 log(market cap)  

                            + β8 Beta + ε 

 

RETURN_PICO =   β0 + β1 Leverage_Long + β2 Leverage_Short + β3 Foreign_revenues  

                           + β4 Profitability + β5 Cash/Asset + β6 Book-to-market + β7 log(market cap)  

                           + β8 Beta + ε 
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  Incubação   Surto   Pico 

  02Jan-17Jan   20Jan-21Fev   26Fev-23Mar 

  (1) (2) (3)   (4) (5) (6)   (7) (8) (9) 

A. Dependent variable: Cumulative returns                   

Leverage_long 0,236**   0,221**   0,015   0,026   -0,040   -0,007 

  (2.40)   (2.51)   (0.23)   (0.42)   (-0.59)   (-0.11) 

Leverage_short -0,114   -0,090   0,273   0,161   -0,776***   -0,814*** 

  (-0.64)   (-0.48)   1.19   (0.72)   (-4.19)   (-4.41) 

Cash/Asset   -0,041 -0,012     -0,058 -0,107     -0,051 -0,032 

    (-0.31) (-0.09)     (-0.58) (-1.10)     (-0.49) (-0.32) 

Foreign revenues     0,047       -0,071       -0,067 

      (0.86)       (-1.42)       (-1.02) 

Market beta -0,022 -0,016 -0,021   -0,038 -0,037 -0,034   -0,102*** -0,102*** -0,102*** 

  (-0.60) (-0.45) (-0.52)   (-1.27) (-1.30) (-1.16)   (-3.31) (-2.99) (-3.34) 

Observations 182 182 179   182 182 179   182 182 179 

R-squared 0.1753 0.1054 0.1744   0.1545 0.1407 0.1417   0.3948 0.3260 0.4177 

B. Dependent variable: CAPM returns                     

Leverage_long 0,227**   0,208**   0,015   0,027   0,023   0,080 

  (2.15)   (2.13)   (0.23)   (0.45)   (0.17)   (0.58) 

Leverage_short -0,109   -0,085   0,273   0,161   -0,811***   -0,844*** 

  (-0.62)   (-0.47)   (1.19)   (0.72)   (-3.06)   (-3.21) 

Cash/Asset   -0,058 -0,037     -0,057 -0,104     0,078 0,143 

    (-0.46) (-0.30)     (-0.56) (-1.02)     (0.50) (0.95) 

Foreign revenues     0,057       -0,072       -0,137 

      (1.10)       (-1.50)       (-1.50) 

Observations 182 182 179   182 182 179   182 182 179 

R-squared 0.1727 0.1102 0.1742   0.1444 0.1303 0.1302   0.2015 0.1568 0.2324 

 

Tabela 5 – Análise do impacto da alavancagem financeira         

Essa tabela mostra os resultados de regressões utilizando o método de Mínimos Quadrados Ordinários 
(MQO) nos três períodos estudados, indicados no topo da tabela, regredindo os retornos acumulados com 
Levarage e demais características das empresas, como: Foreign revenues, Market beta (Apenas no painel 
A), log(market cap), Profitability, Book-to-market, cash, Leverage. As linhas 3, 6 e 9 consideram Foreign 
revenues. As variáveis dependentes são “retorno acumulado”, no painel A, e “CAPM”, no painel B.  Todas 
as regressões também foram controladas pelos setores NAICS, via comando “absorb”, bem como 
“clusterisadas”.  A estatística t, baseada no erro robusto está em parênteses. *p<0,1; **p<0,05; 
***p<0,01. 

 

 

 

 

 



33 
 

 
 

5 CONCLUSÃO 

 

A pandemia do COVID-19 representou um evento extremo e sem 

precedentes para o Mundo. As consequências foram observadas em 

diversas esferas, tais como: Social, ambiental, econômica, mercados de 

equities, mercados de dívidas corporativas, mercados de títulos públicos 

federais, etc.  Neste trabalho estudamos como os investidores reagiram a 

um choque verdadeiramente exógeno e quais as implicações dessas 

reações nos preços dos ativos listados em bolsa, controlando por variáveis 

chave.  

À medida que a Pandemia avançava, os mercados foram reagindo de 

forma mais rígida, os investidores foram ficando mais apreensivos, com 

isso trazendo os preços dos ativos para patamares mais baixos.  

Encontramos fortes evidências de relação causal entre retorno dos ativos 

listados no Brasil e trade com a China, além de importantes resultados em 

relação ao Global Trading e alavancagem financeira.  

Inicialmente as empresas com exposição à China apresentaram 

resultados positivos, mas à medida que a Pandemia avançava, período de 

Surto, as empresas expostas à China tiveram piora nos retornos, 

evidenciando o sentimento de maior preocupação por parte dos 

investidores com o cenário chinês que, até então, era o epicentro do Vírus. 

À medida que a Pandemia foi evoluindo ao redor do Mundo, período de 

Pico, observamos uma mudança na direção dos retornos das ações. As 

empresas que tinham trade com a China performaram melhor, e com 

resultados estatisticamente significantes (p<0,01), e as empresas que 

tinham trade com o resto do mundo apresentaram retornos negativos. O 

background que lastreia esses resultados é o fato de que, neste recorte 

de tempo, a China começava a viver um momento bem diferente do resto 

do mundo, em especial a Europa e os Estados Unidos. À medida que a 

velocidade de contágio, número de casos e óbitos começavam a 

desacelerar na China, o vírus começava a se alastrar com bastante 

velocidade ao redor da Europa e Estados Unidos, iniciando políticas de 

lockdown, etc. Como os mercados costumam antecipar os fatos, esse 

cenário ficou bastante evidente nos retornos das ações. Fazendo o 
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paralelo com o que aconteceu em um mercado mais maduro, o dos 

Estados Unidos, estudado no paper Feverish Stock Price Reactions to 

COVID-19, também se observa uma piora nos retornos ao sair do período 

de incubação para o período de surto, no entanto, os resultados ainda são 

um pouco piores nos Estados Unidos, dado que, além de todas as 

questões envolvendo a Pandemia, China e Estados Unidos travavam uma 

guerra comercial. No período de Pico os resultados, apesar de não terem 

significância estatística, também melhoraram nos Estados Unidos, 

sinalizando a antecipação dos mercados em relação aos avanços 

positivos da Pandemia na China. 

Nestes períodos também surgiram preocupações em relação alto nível de 

endividamento das companhias, capacidade de geração de caixa para 

honrar os compromissos e sobreviver a este momento que, até então, não 

se tinha qualquer sinalização de duração.  

Encontramos evidências do impacto da alavancagem financeira nos 

retornos das ações ao longo dos recortes de tempo analisados. No 

período inicial, Incubação, as empresas que tinham dívidas de longo prazo 

performaram melhor. No entanto, no recorte final, Pico, as preocupações 

com liquidez e capacidade de geração de caixa fizeram com que as 

empresas com mais alavancagem financeira de curto prazo tivessem 

performances negativas, tendo a variável Leverage_short apresentado 

resultado negativo e estatisticamente significante. No estudo feito nos 

Estados Unidos, no paper Feverish Stock Price Reactions to COVID-19, 

não foram consideradas as alavancagens de curto e longo prazo, apenas 

a alavancagem total, fato que dificulta um pouco uma comparação direta 

dos resultados. No entanto, ainda assim, os resultados foram parecidos 

com os do Brasil. Em geral os investidores se mostraram mais avessos a 

empresas que possuíam altos índices de alavancagem no período de Pico 

da pandemia. 

Quando olhamos para a variável Profitability, em especial nos dois 

períodos mais críticos da Pandemia, Surto e Pico, encontramos valores 

positivos e estatisticamente significantes, confirmando  que quando os 

mercados entram em pânico, empresas com mais solidez, previsibilidade 

de receitas, lucros e forte geração de caixa, costumam performar melhor 
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que seus pares em situações de menos solidez de resultados. A variável 

Market Beta, que mede o beta das ações estudadas, apresentou sinal 

negativo e bastante significante estatisticamente. Esse resultado também 

era esperado, dado que em momentos de sell-off , historicamente, ações 

de beta mais alto costumam performar pior do que o índice. 

Por ser um tema recente, e o mercado de equities no brasil não ser tão 

relevante, ainda não há muitos estudos sobre o tema, no entanto, como 

sugestão de implementações em trabalhos futuros, entendo que fazer uma 

análise de retornos utilizando ETF`s6 que repliquem índices de vários 

países, bem como a inclusão de algumas commodities como variáveis 

explicativas, podem trazer mais robustez aos resultados, além de um 

espectro bem mais amplo para comparações de resultados entre países 

com características semelhantes.     

  

                                                             
6 Exchange Traded Funds 
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APÊNDICES 

 

 

Apêndice 1 – Regressão do retorno acumulado no período de incubação. 

 

 

Apêndice 2 – Regressão do retorno acumulado no período de incubação, sem considerar 

“RECEITA_EXT”. 

 



39 
 

 
 

 

Apêndice 3 – Regressão do retorno acumulado no período de surto. 

 

 

Apêndice 4 – Regressão do retorno acumulado no período de surto, sem considerar 

“RECEITA_EXT”. 
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Apêndice 5 – Regressão do retorno acumulado no período de pico. 

 

 

Apêndice 6 – Regressão do retorno acumulado no período de pico, sem considerar 

“RECEITA_EXT”. 
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Apêndice 7 – Regressão do CAPM acumulado no período de incubação. 

 

Apêndice 8 – Regressão do CAPM acumulado no período de incubação, sem considerar 

“RECEITA_EXT”. 
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Apêndice 9 – Regressão do CAPM acumulado no período de surto. 

 

 

Apêndice 10 – Regressão do CAPM acumulado no período de surto, sem considerar 

“RECEITA_EXT”.  
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Apêndice 11 – Regressão do CAPM acumulado no período de pico. 

 

 

Apêndice 12 – Regressão do CAPM acumulado no período de pico, sem considerar 

“RECEITA_EXT”. 
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Apêndice 13 – Regressão do retorno acumulado no período de incubação. 

 

 

Apêndice 14 – Regressão do retorno acumulado no período de incubação, sem considerar 

“Leverage_Long, Leverage_Short e RECEITA_EXT”. 
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Apêndice 15 – Regressão do retorno acumulado no período de incubação, sem considerar “Cash 

e RECEITA_EXT”. 

 

 

Apêndice 16 – Regressão do retorno acumulado no período de surto. 

 

 

 

  



46 
 

 
 

 

Apêndice 17 – Regressão do retorno acumulado no período de surto, sem considerar 

“Leverage_Long, Leverage_Short e RECEITA_EXT”. 

 

 

Apêndice 18 – Regressão do retorno acumulado no período de surto, sem considerar “Cash e 

RECEITA_EXT”. 
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Apêndice 19 – Regressão do retorno acumulado no período de pico. 

 

 

Apêndice 20 – Regressão do retorno acumulado no período de pico, sem considerar 

“Leverage_Long, Leverage_Short e RECEITA_EXT”. 
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Apêndice 21 – Regressão do retorno acumulado no período de pico, sem considerar “Cash e 

RECEITA_EXT”. 

 

 

Apêndice 22 – Regressão do CAPM acumulado no período de incubação. 
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Apêndice 23 – Regressão do CAPM acumulado no período de incubação, sem considerar 

“Leverage_Long, Leverage_Short e RECEITA_EXT”. 

 

 

Apêndice 23 – Regressão do CAPM acumulado no período de incubação, sem considerar “Cash 

e RECEITA_EXT”. 
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Apêndice 24 – Regressão do CAPM acumulado no período de surto. 

 

 

Apêndice 25 – Regressão do CAPM acumulado no período de surto, sem considerar 

“Leverage_Long, Leverage_Short e RECEITA_EXT”. 
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Apêndice 26 – Regressão do CAPM acumulado no período de surto, sem considerar “Cash e 

RECEITA_EXT”. 

 

 

Apêndice 27 – Regressão do CAPM acumulado no período de pico.   
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Apêndice 28 – Regressão do CAPM acumulado no período de pico, sem considerar 

“Leverage_Long, Leverage_Short e RECEITA_EXT”. 

 

 

Apêndice 29 – Regressão do CAPM acumulado no período de pico, sem considerar “Cash e 

RECEITA_EXT”. 
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