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RESUMO 

Objetivo - O presente estudo teve por objetivo analisar como os anúncios de 

rebaixamentos e elevações de rating influenciam o preço das ações de empresas da B3.  

Metodologia - A metodologia escolhida foi o estudo de eventos utilizando o modelo 

de retorno ajustado ao mercado a fim de estimar os retornos normais e retornos 

anormais para 3 janelas de evento 41 dias (-20; +20), 21 dias (-10; +10) e 3 dias (-1; 

+1) e o teste T para avaliar a significância estatística dos resultados encontrados. 

A amostra foi desenvolvida com base nas mudanças de rating da Standard & Poor’s 

emitidos para empresas da B3 entre janeiro de 2010 e dezembro de 2020, com 230 

eventos, sendo 145 de rebaixamento e 85 de elevação de rating. 

Resultados - Os resultados demonstram que as divulgações de alterações de rating têm 

influência no preço das ações de forma segmentada pelas subamostras analisadas. Esses 

efeitos são mais acentuados para as subamostras de rebaixamentos, principalmente das 

empresas das seguintes subamostras: Novo Mercado, empresas rebaixadas com perda 

do nível de investimento e as menores empresas.  

Adicionalmente, os resultados apresentam evidências de que os investidores tendem 

a antecipar os eventos de rating e o preço das ações sofre os efeitos antes da 

divulgação do novo rating, especialmente para as subamostras de rebaixamentos do 

Novo Mercado, Segmento de Listagem Básico e nas menores empresas. Sendo 

assim, a maior janela de evento analisada apresenta melhores informações para o 

desenvolvimento da análise. 

Nos eventos de elevação de rating, o efeito da alteração de rating é mais acentuado 

nas empresas que ganham (recebem) rating com nível de investimento (partindo de 

um rating especulativo), nas menores empresas, nas que fazem parte do Novo 

Mercado e do Nível 2 de governança corporativa diferenciada da B3. 

Limitações - São analisadas apenas empresas que fazem parte da B3, que tiveram 

rebaixamento ou elevação de rating de longo prazo, em escala global, no período de 

01/01/2010 a 31/12/2020, pela Standard & Poor’s e tem cotação diária de ações.  

Apenas são considerados os ratings emitidos para empresas de capital aberto apesar 

de as agências de classificação de rating emitirem ratings também para empresas 

fechadas. A principal razão para desenvolver o trabalho com essas empresas é 



 

 

porque existem cotações diárias disponíveis em sites de corretoras, que são 

necessárias para mensurar e analisar o impacto das alterações de rating.  

Assim, esse conjunto de restrições da amostra não faculta a generalização dos 

resultados deste estudo para todas as empresas brasileiras.  

Com relação à metodologia escolhida para avaliar o impacto do rating no preço das 

ações das empresas, é importante ressaltar que o AAR é calculado com base no 

modelo de retorno ajustado ao mercado. Então, outros pesquisadores podem formular 

pesquisas utilizando outros modelos para o cálculo do Retorno Anormal (Retorno 

Ajustado à Média, Retorno Ajustado ao Risco e ao Mercado e outros Modelos 

Econômicos ou estáticos) e, com isso, encontrar resultados divergentes. Ainda com 

relação à metodologia do estudo, as janelas do evento analisadas são: 41 dias (-20; 

+20), 21 dias (-10; +10) e 3 dias (-1; +1.). 

Aplicabilidade do trabalho - A partir dos resultados encontrados, as empresas à 

procura de financiamento passam a ter acesso a informações sobre o comportamento 

do investidor diante de situações de piora e melhora de rating, de acordo com seu 

nível de governança corporativa, nível de rating (investimento ou especulativo), porte, 

situação de rebaixamento e perspectivas da economia em função da pandemia. 

Sendo assim, esse trabalho contribui com informações uteis para otimização da 

estrutura de capital e desempenho de empresas que possuem ratings corporativos.  

Contribuições para a sociedade - Essa dissertação contribui para suprir a lacuna 

acadêmica da literatura nacional e de mercados emergentes de estudos de impactos de 

mudanças de rating no preço de ações com as seguintes análises: rebaixamento x elevações 

de rating, ganho e perca de rating com nível investimento e por porte de empresa.  

Originalidade - São realizadas análises que não foram encontradas anteriormente na 

literatura de estudos de impacto de mudança de rating no preço de ações, como por 

nível diferenciado de governança corporativa, eventos de rebaixamento sobre 

influência de mudanças do rating soberano e eventos ocorridos durante a pandemia 

global e fora do período da pandemia. 

Palavras-chave: Rating de Crédito, Rating Corporativo, Impacto dos Anúncios, 

Empresas Brasileiras, Países emergentes, Estudo de Eventos. 

Categoria do artigo: Dissertação de Mestrado/Artigo original 



 

 

ABSTRACT 

Purpose -The purpose of this work is to analyze how the announcements of corporate 

rating downgrades and upgrades influence the price of B3 companies.  

Design/Methodology - The methodology chosen was the Event Study, using the 

Market Adjusted Model to estimate the Normal Returns and Abnormal Return for the 3 

event windows 41 days (-20; +20), 21 days (-10; +10) and 3 days (-1; +1) and the T 

Test to assess the statistical significance of the results found. 

The sample was developed from Standard & Poor’s rating events issued to B3 

companies between January 2010 and December 2020, with 230 events, 145 of which 

were downgrades and 85 were rating upgrades. 

Findings - The results demonstrate that disclosures of rating changes influence the 

share price in a segmented manner by the subsamples analyzed. These effects being 

more accentuated for the subsamples of downgrades of Novo Mercado companies, 

when they involve the loss of investment level rating and for the smallest companies. 

Additionally, the results show evidence that investors tend to anticipate rating events 

and share prices suffer the effects before the release of the new rating, especially for 

the subsamples of downgrades with Novo Mercado’s companies, Basic Listing 

Segment and in smaller companies. In the event of a rating upgrade, this effect is more 

pronounced with the subsamples of companies that earn an investment-level rating, 

smaller companies and in those that are part of the Novo Mercado and Level 2 of B3. 

Therefore, the larger event window shows better information to analyses the impact of 

ratings changes in companies stock price. 

Research limitations - Only companies that are part of B3, with a long-term rating on 

global scale, issued by by Standard & Poor's, that were downgraded or upgraded in 

the period from 01/01/2010 to 12/31/2020, were analyzed. 

Only ratings issued to publicly traded companies were considered in this study, 

although rating agencies also issue ratings to privately held companies. The main 

reason to work only with these companies is because there have daily quotes available 

on broker websites, which are necessary to measure and analyze the impact of rating 

changes. 



 

 

Thus, this set of sample restrictions does not allow the generalization of the results of 

this study to all Brazilian companies. 

Regarding the methodology chosen to assess the impact of the rating on the 

companies' share price, it is important to note that the AAR is calculated based on the 

Market Adjusted Model. Then, other researchers can formulate research using other 

models for the calculation of Abnormal Return (Average-Adjusted Return, Risk and 

Market-Adjusted Return and other Economic and Static Models) and, with that, find 

divergent results. Still regarding the study methodology, the event windows analyzed 

are: 41 days (-20; +20), 21 days (-10; +10) and 3 days (-1; +1.). 

Practical implications - Based on the results found, companies looking for financing 

have access to information on investor behavior in situations of downgrades or 

upgrades, according to their corporate governance level, rating level, size, downgrade 

status and economic outlook due to the pandemic. Therefore, this work contributes 

with useful information for optimizing the capital structure and performance of 

companies that have corporate ratings. 

Social implications - This dissertation contributes to fill the academic gap in the 

Brazilian and emerging market literature of studies on the impact of rating changes on 

stock prices with the following analyses: rating downgrade x rating upgrades, 

downgrades and upgrades with the loss and gain of investment levels ratings and by 

company size. 

Originality - Analyzes that were not previously found in the literature of studies on the 

impact of rating changes on share prices are performed, such as by differentiated level 

of corporate governance, downgrade events on the influence of changes in the 

sovereign rating and events that occurred during the global pandemic and abroad. of 

the pandemic period. 

Keywords: Credit Rating, Corporate Rating, Announcements Impacts, Brazilian 

Companies, Emerging Countries, Event Study. 

Paper category: Master´s thesis/ Research paper 

 

 



 

 

LISTA DE ILUSTRAÇÕES  

Figura 1 – Distribuição de eventos de rebaixamento e elevação por ano ................. 39 

Figura 2 – Eventos por rating .................................................................................... 40 

Figura 3 – Rebaixamento por rating recebido  .......................................................... 40  

Figura 4 – Elevações por rating recebido .................................................................. 41  

Figura 5 – Janelas de Evento .................................................................................... 42  

Figura 6 – CAAR rebaixamento por nível de GC diferenciada .................................. 50  

Figura 7 – CAAR rebaixamento por nível de GC diferenciada detalhada ................. 54  

Figura 8 – CAAR elevação por nível de GC diferenciada  ........................................ 58 

Figura 9 – CAAR elevação por nível de GC diferenciada detalhada  ........................ 62 

Figura 10 – CAAR perda e ganho de rating com nível investimento  ........................ 67 

Figura 11 – CAAR rebaixamento por porte de empresa ............................................ 71 

Figura 12 – CAAR elevação por porte de empresa ................................................... 75 

Figura 13 – CAAR rebaixamento e elevação ............................................................ 78 

Figura 14 – CAAR eventos independentes e eventos dependentes  ........................ 84 

Figura 15 – CAAR eventos independentes e eventos dependentes por evento de  

rating soberano .................................................................................... 87 

Figura 16 – CAAR rebaixamento pandemia e rebaixamento fora da pandemia ....... 93 

Figura 17 – CAAR elevação da pandemia e elevação fora da pandemia ................. 96 

  



 

 

LISTA DE TABELAS 

Tabela 1 – Níveis de rating ........................................................................................ 26 

Tabela 2 – Descrição da base de dados ................................................................... 38 

Tabela 3 – AAR, CAAR e Test T por nível de governança corporativa diferenciada 

rebaixamento ............................................................................................................. 48 

Tabela 4 – AAR, CAAR e Test T por nível de governança corporativa diferenciada 

detalhada rebaixamento ............................................................................................ 53 

Tabela 5 – AAR, CAAR e Test T por nível de governança corporativa diferenciada 

elevação .................................................................................................................... 56 

Tabela 6 – AAR, CAAR e Test T por nível de governança corporativa diferenciada 

detalhada elevação ................................................................................................... 60 

Tabela 7 – AAR, CAAR e Teste T perda e ganho de rating com nível investimento .. 65 

Tabela 8 – AAR, CAAR e Test T por porte de empresa rebaixamento ...................... 69 

Tabela 9 – AAR, CAAR e Test T por porte de empresa elevação .............................  74 

Tabela 10 – AAR, CAAR e Test T rebaixamentos e elevações .................................. 77 

Tabela 11 – AAR, CAAR e Test T - Eventos independentes e eventos influenciados 

pelo rebaixamento do rating soberano .....................................................................  83 

Tabela 12 – AAR, CAAR e Test T eventos independentes e eventos influenciados pelo 

rebaixamento do rating soberano por evento ............................................................ 87 

Tabela 13 – AAR, CAAR e Test T dos rebaixamentos que ocorrem na pandemia e 

eventos fora da pandemia  ........................................................................................ 92 

Tabela 14 – AAR, CAAR e Test T dos elevação que ocorrem na pandemia e eventos 

fora da pandemia  ..................................................................................................... 94 

 

  



 

 

LISTA DE SIGLAS 

AAR – Retorno Anormal Médio (Average Abnormal Return) 

CAAR – Retorno Anormal Médio Acumulado (Cumulative Average Abnormal Return) 

GC – Governança Corporativa 

N básico – Nível básico de Governança Corporativa diferenciada da B3  

NM – Nível Novo Mercado de Governança Corporativa diferenciada da B3  

NRSRO – Nationally Recognized Statistical Rating Organization  

N1 – Nível 1 de Governança Corporativa diferenciada da B3 

N2 – Nível 2 de Governança Corporativa diferenciada da B3 

SEC – Securities and Exchange Commission  

  



 

 

SUMÁRIO 

1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS ........................................................................... 14 

1.1 Contextualização ........................................................................................... 14 

1.2 Objetivos do trabalho .................................................................................... 16 

1.2.1 Problema de pesquisa .................................................................................... 16 

1.2.2 Justificativa ..................................................................................................... 17 

1.2.3 Principais construtos utilizados no estudo ...................................................... 19 

1.2.4 Estrutura do trabalho ...................................................................................... 20 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA ........................................................................ 20 

2.1 Agências de rating ........................................................................................ 21 

2.2 Agências de rating no Brasil ........................................................................ 23 

2.3 Escala de rating ............................................................................................. 24 

2.4 Rating e sua relevância ................................................................................. 26 

2.5 Literatura sobre impactos dos anúncios de rating no preço de ações .... 30 

2.6 Hipóteses de pesquisa .................................................................................. 34 

3 ASPECTOS METODOLÓGICOS ..................................................................... 36 

3.1 Dados coletados e amostra do estudo ........................................................ 37 

3.2 Metodologia e técnicas estatísticas utilizadas ........................................... 41 

3.2.1 Mensurando o Retorno Anormal ..................................................................... 43 

3.2.2 Mensurando AAR e o CAAR ........................................................................... 44 

3.2.3 Teste T ............................................................................................................ 45 

3.2.4 Análise Setorial ............................................................................................... 46 

3.3 Limitações do estudo .................................................................................... 46 



 

 

4 ANÁLISE DOS RESULTADOS ........................................................................ 47 

4.1 Análise dos resultados por nível diferenciado de governança corporativa 

da B3 ............................................................................................................... 47 

4.1.1 Análise dos resultados das subamostras rebaixamento de eventos do novo mercado 

e dos demais níveis diferenciados de governança corporativa da B3 ...................... 48 

4.1.2 Análise dos resultados das subamostras elevação de eventos do novo 

mercado e demais níveis diferenciados de governança corporativa da B3 .... 56 

4.2 Análise dos resultados das subamostras das empresas que perderam 

rating com nível investimento e das empresas que receberam rating 

 com nível de investimento .......................................................................... 64 

4.3 Análises dos resultados da subamostra rebaixamento e elevação por 

porte de empresas ........................................................................................ 68 

4.3.1 Análises dos resultados da subamostra rebaixamento por porte de empresas ........ 69 

4.3.2 Análise dos resultados da subamostra elevação por porte de empresas ....... 73 

4.4 Análise dos resultados da subamostra rebaixamentos e elevações ........ 77 

4.5 Análise dos resultados das subamostras rebaixamentos ......................... 81 

4.5.1 Análise dos resultados da subamostra rebaixamento de eventos 

independentes e rebaixamento de eventos dependentes .............................. 82 

4.5.2 Análise dos resultados da subamostra rebaixamento de eventos independentes e 

rebaixamento de eventos dependentes por evento soberano ............................... 85 

4.6      Análise dos resultados da subamostra dos eventos da pandemia e       

    eventos    fora da pandemia ......................................................................... 90 

4.6.1  Análise dos resultados da subamostra rebaixamento de eventos ocorridos 

durante a pandemia e rebaixamento de eventos fora da pandemia ............... 91 

4.6.2  Análise dos resultados da subamostra elevação de eventos ocorridos durante 

a pandemia e eventos que ocorrem fora do período da pandemia ................. 94 

5  CONSIDERAÇÕES FINAIS ........................................................................... 97 

APÊNDICE ................................................................................................... 106 



 

 
 

14

1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

1.1 Contextualização 

As agências de classificação de rating avaliam e monitoram informações financeiras 

e não financeiras sobre empresas e títulos de dívida emitidos por empresas ou 

instituições financeiras às quais atribuem um rating, ou seja, conferem uma nota que 

representa a sua capacidade futura de pagamento. Assim, o rating representa uma 

opinião qualificada da agência classificadora de rating sobre a capacidade ou 

probabilidade de uma empresa pagar seus compromissos financeiros em dia. 

Inicialmente, as agências classificavam os títulos de dívida, mas hoje em dia os ratings 

são conferidos tanto para as emissões de obrigações especificas − títulos de dívida 

de empresas, países, estados e até cidades − quanto para as empresas e são 

denominados ratings corporativos, foco deste estudo. A classificação de um rating 

corporativo baseia-se em uma análise e avaliação ampla da empresa em comparação 

à análise tradicionalmente usada para classificar ratings de títulos de dívida, que 

consideram a natureza das provisões da obrigação, sua prioridade de pagamentos 

em caso de falência e a capacidade de execução da obrigação.  

Os ratings são padronizados em notas − que funcionam em uma escala conforme a 

qualidade de crédito, − e podem ser comparados entre empresas, setores e países, 

conferindo mais segurança à mensuração de risco, principalmente em setores e 

empresas menos conhecidas. Além disso, são transmitidos de forma transparente 

para todo o mercado financeiro ao mesmo tempo, contribuindo para a redução do nível 

de assimetria de informação. Na ótica das empresas, o rating tem grande importância, 

uma vez que influencia diretamente a percepção de risco dos investidores, 

impactando o custo da dívida, sua estrutura de capital e até mesmo a capacidade de 

continuar acessando financiamentos no mercado.  

As três principais agências de rating, Standard & Poor's, Moody’s Investors Service e 

Fitch Ratings, representam juntas aproximadamente 95% do mercado mundial de 

emissão de rating. Essas agências passaram a ter um papel mais importante no 
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mercado financeiro quando a SEC concedeu a elas o título de agências de 

classificações estatísticas reconhecidas nacionalmente (Nationally Recognized 

Statistical Rating Organization – NRSRO).  

A classificação como NRSRO possibilita que suas classificações de crédito sejam 

usadas como base de referência para cálculo do nível exigido de capital de bancos e 

corretoras. À medida que o padrão de financiamento mundial migrou dos empréstimos 

e financiamentos bancários para a emissão de títulos de dívida e abertura de capital 

− com o aumento da complexidade, internacionalização e integração dos mercado 

financeiro como consequência de uma maior liberalização financeira e do surgimento 

e da popularização de novas modalidades de título de crédito −, os investidores e 

reguladores passaram a confiar mais nas opiniões e recomendações das referidas 

agências de classificação de crédito. 

Assim, investidores passam a consumir informações das agências classificadoras de 

rating para a tomada de decisões sobre investimentos. Isso ocorre sobretudo quando 

se trata de investidores internacionais que fazem investimento em mercados 

emergentes, ou seja, quando o investidor tem menos informação sobre a empresa e 

o seu mercado e, portanto, entende que existe uma assimetria de informações entre 

quem vende e quem consome produtos de investimento. Atualmente, muitos 

investidores utilizam os ratings como a principal fonte de informação sobre o risco de 

ações e títulos de dívida.  

A governança corporativa das empresas é o fator não financeiro mais importante 

avaliado pelas agências de rating para ajudar a moldar a nota de crédito, uma vez que 

pode ter um impacto severo sobre o desempenho operacional e econômico da 

empresa e sobre a distribuição dos resultados entre os acionistas controladores e 

minoritários.  

As primeiras discussões a respeito de boas práticas de governança surgiram nos 

Estados Unidos na década de 1980. Na década seguinte (1990) os investidores 

institucionais internacionais passaram a exigir das empresas brasileiras a 

implementação de práticas de governança corporativa adicionais às exigidas pela 

legislação brasileira e o movimento se intensifica principalmente com a abertura do 

mercado brasileiro e a entrada de capital estrangeiro atraído em particular pelas 

privatizações de empresas estatais. 
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Em 2000, a B3 (antiga BM&FBovespa) lançou o Índice de Ações com Governança 

Corporativa Diferenciada (IGC) com três segmentos diferenciados (Nível 1, Nível 2 e, 

o mais elevado, Novo Mercado) para negociação de ações de empresas que se 

diferenciam pelo nível de compromisso com a sua governança corporativa. A listagem 

nesse segmento especial implica a adoção de um conjunto de regras societárias que 

ampliam os direitos dos acionistas, além da divulgação de políticas e existência de 

estruturas de fiscalização e controle. 

Muitos estudos foram desenvolvidos e apresentam evidências de que a adoção de 

boas práticas de governança corporativa pode reduzir riscos e elevar o nível de 

segurança dos investidores. No mesmo sentido, os mecanismos de governança 

podem reduzir a probabilidade de inadimplência, tanto mitigando o risco de agência e 

conflito principal x principal por meio do monitoramento eficaz das ações de gestão 

quanto atenuando a assimetria de informação entre executivos e o conselho e entre a 

empresa e os credores. Desse modo, o nível de governança corporativa se destaca 

como um dos fatores fundamentais a considerar ao atribuir um rating corporativo. 

Logo, torna-se interessante e relevante estudar os efeitos de anúncios de 

rebaixamentos e elevações de ratings corporativos sobre ao preço das ações das 

empresas da B3, considerando o seu nível de governança corporativa. 

1.2 Objetivos do trabalho 

1.2.1 Problema de pesquisa  

Qual é o efeito da mudança de rating sobre o preço das ações de empresas da B3 

que fazem parte do Novo Mercado, comparadas com as dos demais níveis 

diferenciados de governança corporativa? 
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1.2.2 Justificativa  

A justificativa para a realização deste estudo se dá pela crescente importância do tema 

e pelo seu caráter inédito, conforme detalhado a seguir. 

A relevância do tema é resultado da crescente integração dos mercados financeiros 

de países desenvolvidos e emergentes, da maior utilização do mercado financeiro 

como padrão de financiamento para empresas, em especial por empresas de países 

emergentes, que cada vez mais buscam fazer captações de recursos por intermédio 

de investidores internacionais e da considerável influência que as agências de rating 

exercem sobre os investidores.  

Nota-se que os resultados empíricos de pesquisas acadêmicas sobre rating são 

relevantes para os diversos participantes do mercado: empresas, investidores, órgãos 

reguladores e agências, em especial, para investidores internacionais que têm grande 

relevância para o mercado de capitais dos países emergentes, como o Brasil. De 

acordo com Han, Shin, Reinhart e Moore (2008), esses investidores dependem mais 

da informação dos ratings porque tem menos conhecimento sobre esses mercados.  

Por outro lado, os investidores internacionais exigem das empresas de países 

emergentes, principalmente das grandes empresas, com ações negociadas em bolsa, 

níveis de governança corporativa compatíveis com o padrão do país de origem do 

investidor. Assim, o nível da governança corporativa é particularmente mais 

importante para os investidores internacionais quando investem em economias 

emergentes, como o Brasil, onde existem fragilidades institucionais e ausência de 

mecanismos legais de defesa dos minoritários. Assim sendo, muitos desses 

investidores exigem das empresas brasileiras listagem no Novo Mercado para novas 

aberturas de capital e para as empresas que pretendem realizar grande oferta pública 

de ações. 

O Novo Mercado se consolidou como referência do mercado financeiro de segmento 

destinado à negociação de ações de empresas que adotam, voluntariamente, práticas 

de governança corporativa adicionais às que são exigidas pela legislação brasileira. 

A listagem nesse segmento especial implica a adoção de um conjunto de regras 
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societárias que ampliam os direitos dos acionistas, além da divulgação de políticas e 

existência de estruturas de fiscalização e controle. 

A maioria da literatura dos estudos sobre o impacto das mudanças de ratings no preço 

das ações são realizados com informações de empresas de países desenvolvidos 

como os Estados Unidos, Alemanha, Reino Unido e Japão, por isso, existe uma lacuna 

em outros mercados, especialmente nos países emergentes, como o Brasil. 

De acordo com Richards e Deddouche (2003), parece existir pouca literatura sobre o 

efeito das mudanças do rating nos preços de ações em mercados emergentes, 

inclusive no Brasil. Segundo Creighton, Gower e Richards (2007), grande parte da 

literatura sobre o comportamento dos preços dos títulos e ações em torno de anúncios 

de rating tem vindo do mercado norte-americano, onde as informações são 

normalmente de melhor qualidade e os ratings são usados para regulação do 

mercado.  

Assim, essa dissertação contribui para suprir a lacuna acadêmica da literatura 

nacional e de mercados emergentes com seguintes análises: rebaixamento x 

elevações de rating, ganho e perca de rating com nível investimento e por porte de 

empresa. Adicionalmente, são realizadas análises inéditas que não foram 

encontradas na literatura de estudos de impacto de mudança de rating corporativo no 

preço de ações, como por nível diferenciado de governança corporativa, eventos de 

rebaixamento sobre influência de mudanças do rating soberano e eventos ocorridos 

durante a pandemia global e fora do período da pandemia. 

A intenção deste trabalho é desenvolver conhecimento sobre o funcionamento de 

mercados de capitais, com ênfase no comportamento do investidor. Para tanto, o 

material reunirá informações que poderão ser usadas na comparação de resultados 

de estudos realizados sobre a influência de alterações no rating no preço de ações, 

contribuindo para um melhor entendimento do mercado financeiro brasileiro e de 

países emergentes, gerando informações úteis para empresas à procura de 

financiamento, investidores em busca de oportunidades de investimento e para a 

literatura de estudos de impactos de mudanças de rating no preço de ações. 
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1.2.3 Principais construtos utilizados no estudo 

No âmbito deste trabalho, foram utilizadas as seguintes definições: 

• Rating – Nota atribuída por uma agência classificadora de risco a uma empresa, 

emissão de dívida ou governo. 

• Rating corporativo – Rating emitido para uma empresa sob a ótica da capacidade 

de pagamento e disposição da empresa ou de um grupo econômico em honrar seus 

compromissos futuros em dia perante seus credores, considerando a totalidade de 

suas obrigações financeiras.  

• Rating soberano – É um indicador que busca expressar o risco ao qual investidores 

estrangeiros se expõem ao comprar título de algum país. No âmbito dessa 

dissertação, usarei o referido termo para tratar especificamente da nota atribuída para 

estimar a capacidade e disposição do governo brasileiro em honrar seus 

compromissos futuros em dia perante seus credores.   

• Evento de rating – Rebaixamento ou elevação de rating. 

• Rebaixamento – Piora, redução, abaixamento ou má notícia em relação ao rating, 

indicando a deterioração da capacidade financeira da empresa ou da disposição de 

honrar seus compromissos em dia.  

• Elevação – Aumento, subida, acréscimo, melhora, boa notícia em relação ao rating 

de uma empresa, indicando condição mais favorável ou maior vontade da empresa 

de efetuar os pagamentos referentes aos seus compromissos financeiros em dia. 

• Data do anúncio – Dia no qual um evento de rating é comunicado ao mercado, ou 

seja, o dia do evento. Frequentemente apresentado das seguintes formas: d=0 e d0.  

• Janela de evento – É o intervalo de tempo no qual a cotação das empresas será 

observada e analisada.  
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1.2.4  Estrutura do trabalho 

O trabalho está estruturado conforme relatado a seguir. Após as considerações 

iniciais, tema do capítulo inicial, o Capítulo 2 apresenta a fundamentação teórica do 

estudo, tratando antes de fatos importantes da história das principais agências de 

rating, como chegaram ao Brasil, principais escalas utilizadas para classificar risco, 

rating e sua relevância e a literatura sobre o impacto dos anúncios de rating no preço 

de ações. 

No Capítulo 3, são descritos os aspectos metodológicos, com as técnicas estatísticas 

utilizadas, hipóteses de pesquisa, delimitação do estudo, apresentação da amostra e 

descrição da base de dados. 

O Capítulo 4 trata das análises dos resultados do impacto dos anúncios de 

rebaixamentos e elevações de rating corporativo sobre o preço das ações das 

empresas que fazem parte da B3. 

E, por fim, o Capítulo 5 oferece as considerações finais da dissertação, além de 

sugestões de assuntos para serem desenvolvidos em trabalhos futuros.  

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Esta seção apresenta a fundamentação teórica do trabalho. Inicialmente, serão 

relacionados os fatos mais importantes da história das principais agências de rating, 

como as empresas americanas se tornaram referência mundial e chegaram ao Brasil, 

as principais escalas de rating utilizadas para classificar risco e sua relevância para o 

funcionamento do mercado financeiro mundial. Na sequência, haverá um resumo da 

literatura sobre o impacto dos anúncios de rating no preço de ações. Para finalizar, 

são descritas as hipóteses de pesquisa com as respectivas justificativas teóricas. 
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2.1 Agências de rating 

De acordo com Cantor e Packer (1994), a primeira agência de crédito mercantil foi 

inaugurada em Nova York em 1841, com o objetivo de avaliar a capacidade de 

pagamento de obrigações financeiras de comerciantes; em 1859 lançou o seu 

primeiro guia de ratings. No entanto, os primeiros ratings de títulos foram emitidos 

apenas no início do século XX e a primeira publicação, realizada por John Moody, em 

1909, concentrou-se inteiramente em títulos ferroviários.  

Segundo White (2010), desse momento em diante, novas empresas passaram a atuar 

de forma mais específica como classificadoras de crédito de títulos por intermédio da 

entrada no mercado da Poor’s Publishing Company em 1916, da Standard Statistics 

Company em 1922 e da empresa Fitch Publishing em 1924. Desse modo, como 

Cantor e Packer (1994) e White (2010) afirmam, os ratings de títulos já eram bastante 

difundidos nos Estados Unidos na década de 1920 e começaram a ser utilizados por 

reguladores da indústria financeira dos Estados Unidos em 1931.  

De acordo com Cantor (1994), em 1941 ocorreu a fusão da Standard Statistics 

Company com a Poor’s Publishing Company, que originou a Standard & Poor’s. Esta, 

conforme White (2010), foi absorvida em 1966 pela McGraw-Hill, grande editora com 

forte foco em informações de negócios.  

Em 1936, a regulação passou a exigir a classificação de ratings emitidos por empresas 

reconhecidas como recognized rating manuals, ou seja, por empresas como Moody’s, 

Poor’s, Standard’s e Fitch. Na prática, segundo White (2010), a contratação dos 

serviços dessas quatro agências de classificação de rating, que até então era 

opcional, passou a ser compulsório para bancos que desejavam investir em ações; 

em suma, o mercado das empresas de rating passou a ser legalmente determinado 

pela força da lei, criando um mercado cativo para as empresas reconhecidas como 

recognized rating manuals.  

Nas décadas seguintes, as entidades regulatórias de empresas de seguro incluíram 

clausulas que envolviam critérios de rating nos seus regulamentos, ampliando ainda 

mais o mercado das agências de rating nos Estados Unidos.  
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Behr e Güttler (2008) observam um movimento ainda mais impactante em 1975, 

quando a SEC, a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos, implementou 

mudanças na regulamentação de instituições financeiras a fim de reduzir os seus 

custos de regulação, principalmente custos associados à necessidade de investidores 

de criar uma estrutura interna para avaliar riscos de investimentos. Com isso, 

transferiu essa função para as agências de classificações estatísticas reconhecidas 

nacionalmente (NRSRO) e propiciou que seus ratings fossem usados como base de 

referência para cálculo do nível exigido de capital de bancos e corretoras. 

Essa mudança conferiu maior poder de mercado às maiores agências americanas e 

impôs significativas barreiras à entrada de novas empresas para atuar como agência 

de classificação de risco, uma vez que apenas a Moody’s Investors Service (Moody’s), 

Standard & Poor’s and Fitch Ratings (Fitch) foram inicialmente reconhecidas como 

NRSRO.  

A esse respeito, White (2010) ressalta que o processo de designação de NRSRO era 

notadamente opaco, sem qualquer critério formal para que uma empresa fosse 

designada organização de classificação estatística reconhecida nacionalmente, que 

nunca foi estabelecido um requerimento formal ou um processo de revisão e que a 

SEC jamais forneceu qualquer justificativa ou explicação do porquê de algumas firmas 

receberem a referida designação e outras não.  

Assim, teria sido criada uma base de clientes cativos para as maiores agências de 

classificação, que se ampliou nos anos seguintes quando o uso das NRSRO, no 

regime regulatório de companhias de seguro e fundos de pensão, se difundiu. Como 

Partonoy (2009) destaca, essa condição representou um grande privilégio para 

algumas agências e um grande mercado, haja vista que, no caso dos fundos, é 

necessário avaliar também o risco do país de origem, a gestora do fundo e, o que é 

uma prática comum, contratar pelo menos duas agências de classificação diferentes, 

elevando ainda mais o poder de mercado dessas agências. 

Com a globalização dos mercados de capitais e a mudança do padrão de 

financiamento internacional, que passou do tradicional empréstimo bancário para 

operações no mercado de capitais com a abertura de capital de empresas, emissão 

de dívidas e venda de produtos estruturados, as agências de rating americanas 

passaram a atuar em nível global.  
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2.2 Agências de rating no Brasil 

No Brasil, nas décadas de 1960 e 1970, praticamente todas as captações de recursos 

privados foram realizadas no exterior por meio de empréstimos e financiamentos 

bancários. O objetivo inicial era financiar o ciclo econômico expansivo do Milagre 

Brasileiro, uma vez que o sistema financeiro nacional não dispunha de recursos 

suficientes e no mercado internacional existia uma abundância de recursos em função 

do crescimento do euromercado.  

Silva (2017) ressalta que a dívida, que a princípio tinha um caráter privado, a partir da 

década de 1970 foi gradativamente sendo transferida para o estado, o que culminou 

com a sua estatização, levando o setor público a representar 69% do total da dívida 

brasileira. Vale lembrar que em 1979 ocorreu o choque do petróleo e uma elevação 

relevante da taxa de juros básica da economia dos Estados Unidos, que reduziu a 

liquidez internacional e comprometeu a capacidade dos bancos de continuarem 

emprestando recursos financeiros. Como consequência direta, os bancos reduzem as 

suas linhas de crédito e a economia brasileira passa a depender das exportações para 

gerar divisas para pagar o serviço da dívida. Isso sucedeu até 1987, quando o Brasil 

declarou moratória e o mercado internacional interrompeu praticamente todas as 

linhas de crédito para o País, limitando-se apenas a algumas renovações de 

empréstimos específicas.  

Em 1993 o Brasil fez um acordo com os credores para pagamento da dívida externa 

no âmbito do Plano Brady, ou seja, trocando empréstimos bancários por títulos 

garantidos por papéis do Tesouro americano. Esses títulos são classificados por 

empresas de rating que passam a realizar trabalhos no Brasil. 

O processo de redemocratização, o início do processo de abertura econômica e a 

estabilidade da economia brasileira criam as condições necessárias para o mercado 

financeiro nacional fazer as primeiras operações financeiras com exigência de 

classificações de risco pelas agências classificadoras de rating.  

Nota-se que a presença das agências de rating é fundamental para que a oferta de 

recursos financeiros não fique restrita apenas as instituições financeiras nacionais, 
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permitindo que o governo e `as empresas nacionais, ampliarem suas possibilidades 

de tomarem recursos. 

De acordo com Lana, Moura e Falaster (2019), o Brasil passou por um processo de 

estabilização e abertura econômica na década de 1990 que o colocou entre as 

economias emergentes que mais atraíram investimento estrangeiro direto no mundo. 

Nesse sentido, Kallas e Caldeira (2015) observam que foram feitos avanços 

institucionais pelas autoridades monetárias, que passaram a se preocupar mais com 

a regulação dos mecanismos de intermediação financeira, à medida que o 

investimento em instalações produtivas se tornaria mais rentável e viável no caso de 

países com sistemas financeiros integrados ao mercado internacional. 

O mercado nacional brasileiro de atuação das agências aumentou, impulsionado 

inicialmente pela retirada de controles de taxas de juros para empréstimos, com a 

permissão para algumas instituições financeiras emitirem notas promissórias no 

exterior e com a flexibilização da lei do investimento estrangeiro, o que elevou o nível 

de participação do investimento estrangeiro permitido por lei em sociedades 

anônimas. Adicionalmente, a implementação do Plano Real, o programa de 

privatizações, a maior internacionalização da economia do país e a criação do 

Conselho Monetário Nacional (CMM) levaram o Brasil a se tornar um dos principais 

destinos de investimento direto do mundo.  

2.3 Escala de rating  

Embora cada uma das agências classificadoras de rating empregue uma metodologia 

para análise e classificação de risco, muitos aspectos são comuns entre os processos 

das principais agências (Standard & Poor’s, Moody’s Investors Service’s e Fitch 

Ratings). Entre esses, destacamos a avaliação de indicadores de desempenho 

financeiro, especialmente indicadores de alavancagem, liquidez, rentabilidade, 

retorno do investimento, geração de caixa e projeções de resultados futuros com base 

em planos de investimentos e cenários setorial e econômicos, que se baseiam nos 

relatórios contábeis das empresas.  
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As agências de crédito adotam modelos de probabilidade default para avaliar a 

capacidade de crédito das empresas. Essas probabilidades são traduzidas em um 

sistema de notas de crédito sob letras que separam as empresas em níveis de 

qualidade de crédito de investimento e especulativo; este último pode ser chamado 

também de “não investimento”. As agências classificadoras de rating Standard & 

Poor’s e Fitch classificam a nota mais alta que representa a melhor qualidade de 

crédito possível em AAA. Os ratings de AAA até BBB, conforme as três primeiras 

colunas da próxima tabela, compõem os ratings que fazem parte do grupo 

investimento. Os ratings de BB até D, pior rating, formam o grupo de qualidade de 

crédito especulativo ou “não investimento”.  

Essas são as classificações de rating mais relevantes. No entanto, quando um rating 

é classificado, ele é apresentado com um sinal aritmético que indica se está um nível 

acima ou abaixo. Assim, um rating BBB+ é superior ao BBB, que por sua vez é 

superior ao BBB-. 

As definições de cada símbolo expressam o risco de inadimplência, ou seja, a 

probabilidade de não pagamento de obrigações financeiras. A Tabela 1, a seguir, 

apresenta nas primeiras colunas os ratings considerados com nível de investimento. 

Do lado direito da tabela, estão os ratings com nível especulativo. Na primeira coluna, 

de cada lado, são apresentadas as principais categorias usadas pela Standard & 

Poor’s e Fitch Ratings em seus ratings de longo prazo, foco deste trabalho; na coluna 

seguinte, à direita, a escala de rating da Moody’s Investors Service; e na 3ª coluna, 

por fim, uma descrição sucinta do que representam as notas em termos de risco de 

não pagamento de obrigações financeiras no prazo estipulado: 
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Os ratings da Standard & Poor’s de longo prazo em moeda estrangeira, foco deste 

estudo, variam de AAA (o de maior qualidade, com menor risco) até o D (representa 

uma situação de inadimplência, aquela com o maior risco de não pagamento). A Fitch 

trabalha com um sistema idêntico e, assim como outras agências classificadoras de 

rating, a Moody’s Investors Service trabalha com um sistema muito semelhante e suas 

notas de crédito de longo prazo vão de AAA (melhor qualidade) até C (risco 

excepcionalmente alto).  

2.4 Rating e sua relevância 

O rating é uma classificação em nota que expressa a opinião de uma agência 

classificadora de rating a respeito da capacidade e vontade de uma empresa ou do 

emissor de um título de pagar suas obrigações financeiras em dia. A classificação de 

rating, ou seja, a nota atribuída a uma empresa ou título de dívida não é sujeita à 

discussão, verificação ou auditoria. Logo, baseia-se apenas na opinião da agência 

classificadora, na sua reputação e na imagem que deseja ter perante a comunidade 

financeira.  

Conforme a Standard & Poor’s Global Ratings (2018), as classificações de crédito 

também podem tratar da qualidade de crédito de uma dívida individual, como um título 

S&P e Fitch Mody's Interpretação S&P e Fitch Mody's Interpretação
AAA Aaa Maior qualidade BB+ Ba1 Provavel

BB Ba2 Menos Provavel
BB- Ba3 Incerto

AA+ Aa1 Alta qualidade B+ B1 Obrigações de Alto Risco
AA Aa2 B B2
AA- Aa3 B- B3
A+ A1 Forte CCC+ Muito vulneravel ou em default
A A2 Capaz CCC+ Caa
A- A3 CCC-
BBB+ Baa1 Adequada C Ca Em default ou falência
BBB Baa2 Pagamento D D
BBB- Baa3 Capacidade

Fonte: Elaboração própria do autor a partir de informações do site da S&P, Fitch e Moody's.

Ratings com nivel Investimento Ratings com nivel Especulativo

Tabela 1 - Niveis de Rating 
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corporativo ou municipal, e da probabilidade relativa de pagamento dessa dívida 

especificamente. Isso significa que a classificação pode demonstrar a capacidade 

financeira e a disposição de empresas ou governos, sejam eles nacionais, sejam 

estaduais ou municipais, para cumprir integralmente e em tempo hábil uma dívida 

específica. Assim, os ratings não representam uma garantia ou medida absoluta, mas 

são muito utilizados por diversos investidores como uma ferramenta importante para 

o processo de tomada de decisão financeira. Nesse sentido, conforme a Standard & 

Poor’s Global Ratings (2021), um rating é uma opinião informada acerca da 

probabilidade de um emissor honrar suas obrigações financeiras de forma tempestiva 

e total.  

De acordo com a Standard & Poor’s Global Ratings (2018), os ratings podem ser 

emitidos para a emissão de uma dívida e, nesse caso, representam a opinião 

prospectiva sobre a qualidade do crédito do devedor com relação à capacidade e 

disposição de pagamento de uma obrigação financeira específica, muitas vezes 

relacionada a uma classe particular de obrigação. Portanto, a análise de risco 

considera as garantias de suporte ao pagamento da obrigação, como seguros, 

fianças, ativos colocados como lastro e a subordinação da realização de outros 

pagamentos à liquidação da obrigação em análise.  

Os ratings também podem ser emitidos para emissores, como estados nacionais 

(rating soberano) e empresas (rating corporativo foco deste trabalho). Esses ratings 

representam uma opinião prospectiva sobre a capacidade e disposição de um devedor 

honrar seus compromissos financeiros em dia, de modo amplo, sem considerar 

nenhuma obrigação financeira em particular ou sua prioridade de pagamento em caso 

de falência ou liquidação.  

As principais agências de rating trabalham com um teto soberano para os ratings 

corporativos das empresas nacionais devido ao risco sistêmico. Sendo assim, uma 

mudança no rating soberano empurra o rating corporativo na mesma direção.  

O rating soberano tem como principal propósito refletir os fatores específicos do risco 

de um país, os quais podem trazer consequências sobre a capacidade de uma 

empresa para saldar suas obrigações financeiras pontualmente. Fazem parte destes 

fatores de riscos a possibilidade de intervenção soberana, como, por exemplo, a 

imposição de políticas cambiais ou a decretação de moratória da dívida. 
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É interessante observar que os ratings de risco soberano são construídos com base 

em análises de conjunturas econômica, social e política dos países, ais quais 

influenciam tanto os ratings do próprio país quanto das empresas emissoras ali 

presentes. Assim os ratings soberanos determinam um teto ou limite superior, com 

um número máximo de degraus acima deste teto, para o risco das empresas e do 

setor financeiro de um país, afetando os custos de financiamento do setor privado no 

mercado.   

De acordo com a Standard & Poor´s (2020), o rating 'BB-' na escala global do Brasil 

limita diversos ratings corporativos em moeda estrangeira de empresas nacionais, 

uma vez que as empresas têm fundamentos de crédito intrínsecos (perfis de crédito 

individual) mais fortes do que o nível 'BB-', mas seus ratings finais são 'BB-' em razão 

do teto imposto pelo rating soberano.  

Assim sendo, o rating soberano impacta o custo de financiamento do País, 

influenciado a flexibilidade fiscal do governo e funciona como referência para a 

precificação do risco dos empréstimos bancários (muitos bancos internacionais se 

baseiam nesses ratings suas análises de risco) que, por sua vez, afeta os preços das 

linhas de crédito das empresas.  

O rating soberano funciona como guia para investidores institucionais regulados, 

como fundos de pensão e companhias de seguro, tendo em vista a alocação de 

recursos no país, serve como referência comum para investidores estrangeiros e sua 

disponibilidade de investimento no país e é um componente importante da formação 

das perceções externas sobre o risco e suas tendências. 

Para a Standard & Poor’s Global Ratings (2018), os ratings podem ser emitidos em 

escala nacional, regional e global. As emissões em escala nacional representam uma 

opinião quanto à qualidade de crédito de uma empresa, um devedor ou sua 

capacidade geral de honrar obrigações financeiras específicas (rating de emissão) em 

relação a outros emissores e emissões que ocorrem em um determinado país.  

O principal benefício da utilização da escala nacional seria proporcionar mais 

indicadores de qualidade de crédito para uma classificação mais precisa, uma vez que 

os ratings soberanos limitam a quantidade de ratings de crédito na escala global, 

atribuídos a emissores ou emissões nos mercados locais. Contudo, as classificações 
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de risco em escala nacional só podem ser comparadas com outras classificações 

realizadas no mesmo país. 

Os ratings em escala regional possuem as mesmas características dos ratings em 

escala nacional por não serem comparáveis a outras escalas regionais ou nacionais, 

e representam uma ordem de classificação relativa à qualidade de crédito em uma 

região específica. Por outro lado, as classificações de rating em escala global podem 

ser diretamente comparadas entre empresas situadas em diferentes países.  

Para os emissores, a classificação do risco do seu crédito por uma agência 

classificadora de rating faculta a otimização do custo de financiamento das empresas, 

amplia as possibilidades de novas fontes de captação de recurso, aumentando a 

carteira de investidores potenciais, o capital disponível para investimento ou 

financiamento e, consequentemente, contribui também para prolongar os prazos dos 

financiamentos.  

Para as empresas do setor financeiro que fazem intermediação financeira, os ratings 

corporativos desempenham uma função muito importante que reduz o seu custo de 

transação ao estabelecer padrões de risco de crédito das diversas alternativas de 

investimento, viabilizando aos investidores alocar seu capital com eficiência. 

Adicionalmente, os ratings funcionam como parâmetros para definir o preço inicial 

para as emissões de dívida, determinar as taxas de juros que as emissões vão pagar 

e a empacotar ativos em títulos ou em instrumentos de operações estruturadas para 

vender para investidores. 

Os ratings das agências classificadoras são também amplamente utilizados por 

investidores como métrica para a tomada de decisões, como complemento às próprias 

análises de crédito e para estabelecer limites de risco de crédito ou diretrizes de 

investimento.  

Assim, os ratings desempenham atualmente uma função muito importante para o 

mercado de capitais funcionar de maneira eficiente, ao fornecerem informações 

transparentes, não apenas prospectivas, mas também padronizadas e voltadas à 

consistência com rapidez e propiciando que investidores comparem diferentes 

alternativas de investimento e decidam onde aplicar seus recursos.  
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2.5 Literatura sobre impactos dos anúncios de rating no preço de ações 

Existe uma grande variedade de literatura com análises dos impactos dos anúncios 

de ratings sobre o preço de títulos, ações e spreads. A maior parte dessas pesquisas 

compõe-se de estudos em países desenvolvidos, com mercados de capital 

consolidados e eficientes, principalmente com ações americanas e europeias, e tem 

como foco central avaliar a resposta do mercado financeiro a anúncios de novos 

ratings com base no nível do Retorno Anormal apresentado em cada evento.  

Na literatura sobre o impacto dos anúncios de rating no preço de ações observa-se 

um significativo Retorno Anormal para eventos de rebaixamento, enquanto para os 

eventos com elevação de nota são observados efeitos menores e menos 

significativos. Esses resultados podem ser explicados pelo trabalho de Bondt e Thaler 

(1985), que estudam o processo de tomada de decisão financeira com base na 

psicologia e desenvolvem a teoria do overreaction, segundo a qual os investidores 

tendem a reagir de forma mais acentuada quando recebem notícias negativas, 

fazendo com que o preço das ações fique momentaneamente fora de seu preço justo, 

sendo corrigido posteriormente.  

Hull, Predescu e White (2004) e Norden e Weber (2004) destacam que, nos meses 

anteriores aos eventos de alteração de rating de crédito, a cotação das ações ou 

títulos cai ou aumenta de maneira acentuada em antecipação à mudança futura no 

rating. No entanto, essa movimentação não indica uma relação de casualidade, ou 

seja, os investidores não estão necessariamente reagindo em função da futura 

mudança de classificação ou tentando prever essa mudança, mas poderiam estar 

apenas observando os mesmos fatores que determinam a alteração do rating pelas 

agências classificadoras.  

Norden e Weber (2004) estimam que o mercado antecipa a informação a respeito do 

rebaixamento ou elevação do rating e da revisão para rebaixamento ou elevação entre 

60 e 90 dias em relação ao dia do anúncio. As mudanças nos preços de mercado dos 

ativos, antes dos eventos de rating, seriam normalmente maiores do que o implícito 

em teoria pelo próprio evento de rating subsequente. 
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Jorion e Zhang (2007) e Norden e Weber (2004) ressaltam que, a grandeza do Retorno 

Anormal é influenciada pelo nível do rating anterior ao evento e pelo rating recebido, 

o que significa que a nota de crédito é posterior à mudança e à magnitude da 

alteração. Assim, é necessário considerar o rating anterior, o novo rating e quantos 

níveis foram elevados ou subtraídos durante o evento em análise para saber o quão 

forte será o efeito sobre o preço da ação. Ao manter constante a magnitude da 

mudança, o rating anterior ao anúncio é a variável mais relevante que vai influenciar 

o nível da reação do mercado financeiro sobre a cotação das ações. Ratings 

anteriores baixos estão muito associados a grandes efeitos sobre o preço, tanto para 

rebaixamento quanto para elevações de nota. Por outro lado, ratings anteriores 

elevados estão associados a efeitos menores sobre o preço das ações e títulos.  

Norden e Weber (2004) observam que as informações da Standard & Poor’s e 

Moody’s Investors Service são mais influentes que as das demais agências, isto quer 

dizer que o mercado reage com mais força em resposta a mudanças de classificação 

de nota por essas agências.  

Com base em informações de spreads de CDS, Micu, Remolona e Wooldridge (2006) 

examinam os efeitos das diferentes modalidades de anúncios de classificação das 

agências de rating, ou seja, mudança de outlook, revisões e mudanças de rating sobre 

o preço de mercado, e concluem que todos os tipos de anúncio positivos e negativos 

têm um impacto significativo nos spreads de CDS. Adicionalmente, ressaltam que o 

impacto do preço é maior para empresas com classificações divididas, empresas de 

menor porte e empresas com classificações próximas ao limiar do grau de 

investimento e observam, da mesma forma como Hull, Predescu e White (2004) e 

Norden e Weber (2004), que os anúncios de classificação são em grande parte 

antecipados, melhor dizendo, a maior parte das alterações nos preços do CDS ocorre 

antes do anúncio de uma classificação de rating. 

Segundo Creighton, Gower e Richards (2007), com base em 141 anúncios de 

rebaixamento e elevação de rating de ações e títulos de dívida do mercado financeiro 

australiano entre 1990 e 2003, há evidências de que as mudanças de nota geram 

efeitos mais acentuados para os rebaixamentos, especialmente os da subamostra de 

debêntures, pequenas empresas, quando a mudança é inesperada e quando uma 

empresa sai do nível de investimento para o nível especulativo. 
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Assim, quando as agências de classificação anunciam uma modificação no rating, 

indiretamente alteram a própria qualidade de crédito e, portanto, a probabilidade de 

sobrevivência da empresa no longo prazo. Desse modo, como o rating é uma opinião 

sobre a qualidade futura, ou seja, é uma informação prospectiva sobre o nível de risco 

de pagamento de uma empresa, as agências, ao tomar a decisão de rebaixar ou 

elevar o rating de uma empresa, precisam considerar os efeitos posteriores desse 

anúncio sobre a estrutura de capital da empresa e o seu risco de pagamento.  

Pesquisas empíricas, conforme Cantor e Mann (2006), demonstraram que as 

agências de crédito são cobradas por investidores para manter seus ratings estáveis 

por longos períodos para lidar com questões práticas regulatórias de composição de 

carteiras de investimento. Altman e Rijken (2004) destacam que as agências adotaram 

uma perspectiva de análise de longo prazo que reduz a sensibilidade dos modelos 

para mudanças de curto prazo na qualidade do crédito.  

De acordo com Manso (2013), as agências de rating são muito criticadas por atuar em 

favorecimento das empresas, em especial ao adiar rebaixamento de notas de crédito 

após deterioração da sua capacidade de pagamento. Na pesquisa realizada, o 

referido autor estudou a questão do efeito feedback das novas classificações de rating 

e concluiu que mudanças nos ratings afetam a percepção dos investidores e, assim, 

alteram o custo de captação das empresas.  

Han, Shin, Reinhart e Moore (2008) realizaram um estudo comparando o impacto de 

mudanças de rating de crédito sobre o comportamento do investidor internacional, 

investindo no seu mercado nacional e investindo em um país emergente. A pesquisa 

envolveu 26 países emergentes que participavam do Morgan Stanley Capital 

International Emerging Market Index (MSCI) e concluiu que as informações de 

agências de crédito são mais relevantes à medida que os investidores têm menos 

informações sobre a empresa, mercado e país. Adicionalmente, chegaram à 

conclusão de que as reações do mercado são mais fortes para os rebaixamentos de 

notas que envolvem ratings especulativos e têm pouco efeito sobre as elevações  

de nota.  

De forma geral, os autores desses estudos justificam que os rebaixamentos seriam 

percebidos como notícias ruins, com preço informacional relevante, enquanto a 

melhora do rating é percebida como uma perspectiva boa, mas já esperada, 
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antecipada pelos investidores, principalmente pelos indicadores financeiros dos 

últimos resultados divulgados ao mercado.  

Conforme Han, Shin, Reinhart e Moore (2008), as informações dos ratings para 

investidores internacionais que fazem investimento em países emergentes seriam 

mais relevantes do que para investidores locais. Dessa maneira, as mudanças de 

rating em mercados emergentes afetariam mais o preço das empresas em mercados 

de American Depositary Receipts (ADR) comparativamente aos mercados locais. 

Logo, propõem que existiria uma segmentação de mercado de capital para mudanças 

de rating em empresas de mercados emergentes.  

Os investidores internacionais têm grande relevância para o mercado de capitais dos 

países emergentes, como o Brasil. Nas décadas de 1990 e 2000, a participação dos 

investidores internacionais no investimento direto de países emergentes aumentou 

como resultado de um processo de integração dos mercados financeiros mundiais. 

Para Han, Shin, Reinhart e Moore (2008), esses investidores internacionais dependem 

mais da informação dos ratings de crédito e dos pareceres das agências 

classificadoras de risco. Por outro lado, os investidores internacionais exigem das 

empresas de países emergentes, ainda mais das grandes empresas, com ações 

negociadas em bolsa, níveis de governança corporativa compatíveis com o padrão do 

país do investidor.  

Desse modo, para que as empresas brasileiras possam se beneficiar de recursos 

financeiros internacionais, aumentando a sua base atual de investidores e, em 

consequência, elevando o preço disponível para captação de recursos sem depreciar 

o preço de suas ações no mercado local para viabilizar a redução do seu custo de 

capital, as empresas precisam atender às exigências de implementação das melhores 

práticas de governança corporativa. Investidores dos mercados financeiros dos 

Estados Unidos e Europa são particularmente exigentes com questões relacionadas 

à governança corporativa porque já estão habituados a trabalhar com padrões 

bastante altos de governança. 

Uma empresa que tem governança corporativa compatível com as melhores práticas 

internacionais desenvolveu um conjunto de regras que tratam do relacionamento e do 

processo decisório dos diversos agentes envolvidos na gestão da empresa, levando 

em consideração os interesses dos acionistas, controladores, acionistas minoritários 
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e administradores. Assim, essas empresas buscam desenvolver estruturas 

organizacionais, com foco em melhores resultados, por intermédio do alinhamento dos 

interesses dos seus sócios com os gestores e outras partes interessadas, 

minimizando riscos inerentes ao seu mercado e melhorando, dessa forma, a 

percepção do investidor. 

Portanto, o mercado financeiro entenderia que empresas com boas práticas de 

governança seriam empresas mais bem administradas, mais confiáveis, que 

precoizam a conduta ética e o cumprimento da lei − na letra e no seu espírito −, que 

buscam trabalhar com elevado nível de transparência, muitas vezes superior ao 

exigido pela legislação vigente, reduzindo, então, o nível de risco.  

2.6 Hipóteses de pesquisa 

A seguir, são apresentadas as hipóteses referentes ao impacto de anúncios de 

mudanças de ratings corporativos na cotação das ações das empresas da B3. 

O nível da governança corporativa ganhou relevância no mercado internacional e no 

Brasil, por funcionar como um mecanismo de aumento de confiança dos investidores 

na gestão das empresas. Sendo assim, empresas do Novo Mercado, com o mais 

elevado nível de governança corporativa da B3, melhoram a percepção dos 

investidores sobre essas empresas. 

Pressupõe-se, dessa maneira, que empresas com as melhores práticas de 

governança corporativas são vistas pelos investidores como mais confiáveis, com 

nível elevado de transparência de informações e com maior expectativa de gerar 

resultados positivos futuros. Assim, as ações dessas empresas poderiam reagir de 

uma forma mais forte a uma má notícia de rebaixamento de rating. 

Por outro lado, as empresas com menor nível de governança corporativa, em tese, 

ainda não desenvolveram as melhores práticas de governança corporativa, funcionam 

com níveis menores de transparência e podem apresentar maiores níveis de conflitos 

de agência e principal-principal. Logo, os investidores podem ter um menor nível de 

expectativa com relação ao seu desempenho futuro e poderiam reagir de forma mais 
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forte a uma notícia da melhora do rating corporativo gerando CAAR positivo superior 

ao das empresas que fazem parte do Novo Mercado.  

Assim sendo, apresento a Hipótese 1, a seguir: O CAAR das empresas do Novo 

Mercado que tiveram rebaixamento de rating é negativo, relevante e inferior ao das 

empresas dos demais níveis diferenciados de governança corporativa enquanto a 

elevação de rating das empresas dos demais níveis diferenciados de governança 

corporativa tem CAAR positivo e relevante e superior ao das empresas do Novo 

Mercado. 

Fundos de investimento e investidores institucionais, especialmente os internacionais, 

utilizam o nível de rating de crédito como uma das estratégias de seleção de ativos 

para compor seu portfólio de investimento. Sendo assim, o eventual rebaixamento de 

um rating corporativo com nível investimento para um rating com nível especulativo 

poderia ter um efeito significativo sobre o preço das ações, uma vez que gestores dos 

fundos precisariam vender as ações rebaixadas cujo rating tenha caído para o nível 

especulativo, para atender aos critérios de elegibilidade dos fundos de investimento. 

Por outro lado, as empresas com ratings corporativos com nível de investimento são 

geralmente as preferidas por investidores aversos a risco, por investidores que 

buscam diversificar seus portfólios de investimento, por investidores com estratégia 

de investimento de longo prazo e principalmente por fundos de pensão que detêm 

grande parcela dos investimentos diretos na bolsa. Assim, o recebimento de um rating 

com nível de investimento pode ter uma influência positiva sobre a cotação das ações 

à medida que a demanda por essa ação tende a aumentar em consequência da 

obtenção do rating corporativo com nível investimento.  

Assim sendo, apresento a Hipótese 2, a seguir: O anúncio do rebaixamento de ratings 

com nível de investimento para ratings com nível especulativo produz CAAR negativo 

significativo enquanto o anúncio da elevação de ratings com nível especulativo para 

ratings com nível de investimento gera CAAR positivo significativo. 

Menores empresas tem mais dificuldade de obter crédito e investimento, então 

normalmente operam com menor cobertura financeira e dependem do seu fluxo de 

caixa para realizar investimentos. Nesse sentido, essas empresas poderiam ser 

altamente sensíveis ao rebaixamento dos seus respectivos ratings corporativos.  
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Por outro lado, uma elevação do rating corporativo das menores empresas poderia 

ampliar a base de recursos disponíveis e reduzir seus custos de financiamento com 

melhora na expectativa de resultado futuro e na cotação de suas ações. Assim, 

formulei a Hipótese 3, a seguir: O anúncio de rebaixamento (elevação) de ratings das 

empresas que fazem parte da subamostra das menores empresas gera CAAR 

negativo (positivo) significativo mais acentuado que o das subamostras das empresas 

médias e maiores.  

A S&P, Moody’s Investors Service e Fitch Ratings trabalham com um limite para o 

rating corporativo dos emissores de um determinado Páis, emitidos em moeda 

estrangeria e em escala global, o teto soberano.  

Sendo assim, uma mudança no rating soberano empurra o rating corporativo, de 

empresas que possuem ratings corporativos equivalentes ou próximos ao rating 

soberano, na mesma direção sem que necessariamente ocorra alterações nos fatores 

internos determinantes do rating.  

Assim, nessa situação, as empresas têm seus ratings corporativos reduzidos apesar 

de possuírem fundamentos de crédito intrínsecos suficientes para fundamentar seu 

rating, ou seja, possuem perfil de crédito individual mais forte do que o nível do novo 

rating recebido. Deste modo, investidores podem ter uma reação mais suave em 

relação ao rebaixamento de rating que ocorrem por fatores externos a empresa.  

Isto posto, formulei a Hipótese 4, conforme a seguir: Os anúncios de rebaixamento de 

ratings corporativos independentes do rebaixamento do rating soberano produzem 

CAAR negativo mais acentuado que o dos eventos de rebaixamento de rating que 

ocorreram devido a movimentação do teto soberano. 

3 ASPECTOS METODOLÓGICOS 

Nesta seção, será apresentada uma descrição dos principais aspectos metodológicos 

deste estudo, dividido em três partes. A princípio, são apresentadas informações 

sobre os dados coletados, a amostra do estudo, variáveis e proxies. Em seguida, são 
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apresentadas as técnicas estatísticas utilizadas. Para finalizar o capítulo, são 

apresentadas as limitações do estudo. 

3.1 Dados coletados e amostra do estudo 

As cotações das ações das empresas que sofreram evento de crédito e o rendimento 

do Ibovespa, que é utilizado como proxy do rendimento do mercado, foram obtidos 

pelo site da corretora investing.com. As informações a respeito do Ativo Total das 

empresas foram obtidas no banco de dados da Plataforma Economática e 

complementadas com informações de demonstrações financeiras, quando 

necessário. Os dados sobre os níveis diferenciados de governança corporativa foram 

coletados no site da B3. 

As informações relacionadas aos eventos de rating corporativos e setores de atuação 

das empresas foram coletadas na plataforma da Bloomberg. Utilizei no estudo todos 

os eventos de rebaixamento e elevação de rating emitidos pela agência Standard & 

Poor’s classificados como emissão de longo prazo em moeda estrangeira para 

empresas que participam da B3 entre 01/01/2010 e 31/12/2020. Coletei inicialmente 

2.181 eventos de rating na base de dados da Bloomberg, sendo 1.002 eventos de 

rating para dívida de longo prazo em moeda estrangeira, que considera a capacidade 

de uma empresa honrar seus compromissos financeiros nas datas definidas, 

utilizando uma escala de rating global, ou seja, a escala usada no mercado 

internacional e que assim possibilita a comparação com ratings emitidos em diferentes 

países e será usado no âmbito deste estudo.  

Dos 1.002 eventos de rating identificados, 389 são referentes a rebaixamentos e 151 

elevações de nota, chegando ao total de 540 rebaixamentos e elevações de rating, 

foco deste estudo. Adicionalmente, foram registradas 316 revisões de rating, a 

emissão de 75 ratings iniciais e a retirada de 71 ratings.  

Dos 540 eventos de rating identificados,149 são de sociedades anônimas sem ação 

negociada na B3 ou apenas não negociada na janela de evento e 161 são 

observações de títulos de dívida. Dessa maneira, foram identificados 230 eventos de 
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rebaixamento e elevação de ratings corporativos para o período do estudo, sendo 145 

rebaixamentos e 85 elevações, conforme Tabela 2, a seguir. 

 

 

 

Os 230 eventos de rating corporativos observados são de 61 empresas e estão 

distribuídos por ano de 2010 a 2020, conforme a Figura 1 a seguir. 

 

 

 

 

Total de observações na base de dados da S&P 2.181

Rating de Capacidade Financeira 12

Rating para divida de longo prazo em moeda estrangeira 55

Rating para divida de longo prazo em moeda local 55
Rating para emissão de longo prazo moeda estrangeira 1.002

Rating para emissão de longo prazo moeda local 999

Rating Long Term Issuer 58

Rating para emissão de longo prazo moeda estrangeira 1.002
Rebaixamentos 389

Elevações 151

Revisões 316

Rating Inicial 75

Retirada 71

Rebaixamentos + Elevações 540
Sem cotação diária na B3 149

Observações de Titulos de Divida Corporativos 161

Eventos de Rating Corporativo Identificados 230
Rebaixamentos 145

Elevações 85

Fonte: Elaboração própria do autor 

Tabela 2 - Descrição da base de dados
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FIGURA 1 – Distribuição dos Eventos de Rebaixamento e Elevação por ano 

 

 

Fonte: Elaboração própria do autor 

 

Os 230 eventos de rating foram divididos em duas subamostras, rebaixamentos (145 

eventos) e elevações (85 eventos), para que cada tipo de evento fosse analisado 

separadamente, ao longo do trabalho. 

A Figura 2, a seguir, demonstra que 47% dos ratings recebidos foram classificados na 

faixa BB (BB+, BB ou BB-). De acordo com a Standard & Poor´s (2021), são “menos 

vulneráveis no curto prazo, porém enfrentam incertezas contínuas relativas às 

condições de negócio, financeiras e econômicas adversas”. Essa é a faixa limite do 

conceito de “grau especulativo”; acima desse nível, todos os ratings recebidos são 

considerados com nível de investimento, ou seja, apenas 43, aproximadamente 19% 

das notas recebidas foram com nível de investimento e 81% (187) foram com nível 

especulativo. 
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FIGURA 2 – Eventos por Rating 

 

Fonte: Elaboração própria do autor 

 

A Figura 3 apresenta a distribuição pela subamostra Rebaixamentos e apresenta uma 

distribuição por rating recebido, com 50% de ratings na faixa BB, 20% na B e 11% na 

BBB. 

Figura 3 – Rebaixamento por Rating Recebido 

 

Fonte: Elaboração própria do autor 
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A Figura 4 apresenta a distribuição pela subamostra Elevações e com a distribuição 

por rating recebido. Sendo 42% de ratings na faixa BB, 27% na BBB e 14% na B. 

 

Figura 4 – Elevações por Rating Recebido 

 

Fonte: Elaboração própria do autor 

 

Os apêndices 1 e 2 apresentam, respectivamente, a relação dos 145 eventos de 

rebaixamento e 85 de elevações de rating do período analisado, com as seguintes 

informações: número do evento para rebaixamento e elevação, nome da empresa, 

data do evento, rating recebido, rating anterior e código do ativo na B3. 

3.2 Metodologia e técnicas estatísticas utilizadas 

A metodologia escolhida para desenvolver esta dissertação sobre o impacto das 

alterações de rating corporativo no preço das ações é a de estudo de eventos. Essa 

metodologia, descrita por Mackinlay (1997), tem os seguintes procedimentos básicos 

para realizar um estudo de eventos: definição do evento, seleção da amostra, medição 

do Retorno Anormal, procedimento de estimação, procedimento de teste, 

interpretação dos resultados empíricos e conclusões. 
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Os eventos em estudo são as alterações (rebaixamento ou elevação) de rating, melhor 

dizendo, a mudança de uma nota de crédito corporativo de longo prazo da Standard 

& Poor’s (Long Term Issuer Default Rating) de empresas de capital aberto que tenham 

ação negociada na B3 no período de 01/01/2010 a 31/12/2020 e que receberam nesse 

período um novo rating e/ou mudança de rating (elevação ou rebaixamento). A data 

do evento de rating, ou seja, a data na qual acontece a divulgação do rating é 

considerada como sendo o Dia do Evento (d=0) em análise.  

O comportamento do ativo será estudado no período próximo ao evento (a divulgação 

de um rebaixamento ou a elevação de rating corporativo) e será verificado se ocorrem 

retornos anormais nos preços dos ativos. A premissa é, portanto, que esses retornos 

anormais sejam causados pelo evento em questão.  

Os dados foram coletados para as janelas de 41 dias (-20, +20), os 20 dias anteriores 

(d= -20), o Dia do Evento (d=0) e os 20 dias posteriores (d=+20), 21 dias (-10; +10) e 

de 3 dias (-1; +1). As janelas de evento consideram apenas dias úteis com negociação 

do ativo na B3, conforme a Figura 5 a seguir. 

 

Figura 5 – Janela do Evento 
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3.2.1 Mensurando o Retorno Anormal 

De acordo com Mackinlay (1997), os modelos usados para medir os retornos anormais 

podem ser classificados em estatísticos e econômicos. Os modelos estatísticos 

funcionam com base em premissas estatísticas e não dependem de argumentos 

econômicos. Por outro lado, os modelos econômicos usam conceitos econômicos 

como ponto de partida para o desenvolvimento do modelo, como o Capital Asset 

Pricing Model (CAPM) e o Arbitrage Princing Theory (APT).  

Brown e Warner (1985) analisaram o desempenho dos modelos de cálculo de retornos 

anormais mais utilizados em trabalhos acadêmicos que envolvessem estudo de 

eventos, ou seja, retornos ajustados a média, retornos ajustados ao mercado e 

retornos ajustados ao risco e ao mercado. Eles concluíram que o modelo ajustado ao 

mercado é o mais utilizado para estudos de evento realizados nos Estados Unidos e 

que, apesar da sua simplicidade de cálculo, tem apresentado desempenho similar aos 

modelos mais sofisticados, diante de diversos cenários na mensuração dos retornos 

anormais.  

Nesta dissertação, optei por empregar o modelo de retorno ajustado ao mercado, 

utilizado por diversos trabalhos da literatura sobre o impacto dos anúncios de rating 

no preço de ações, utilizando o regime de capitalização discreta. A equação 1 

demonstra o modelo: 

 

Equação 1: 

RAit = Rit - Rmt 

Em que: RAit é o Retorno Anormal da Ação i na data t;  

Rit é o Retorno Nominal da Ação i na data t;  

Rmt é o Retorno do Portfólio de Mercado na data t.  

 

O regime de capitalização discreta baseia-se no pressuposto teórico de que a reação 

dos preços das ações às informações do mercado ocorre em momentos diferentes, 

causando variações discretas nos preços das ações, conforme equação 2, a seguir. 
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Equação 2: 

Rait = (Pit – Pit-1) / Pt-1 

Em que: Rit é o Retorno da Ação i na data t; 

Pit é o preço da Ação i na data t  

 

Conforme Brown e Warner (1985), com o modelo de retorno ajustado ao mercado, os 

retornos anormais são obtidos, simplesmente, pela diferença entre o retorno da ação 

e o retorno do portfólio de mercado no mesmo período. Assim, o modelo ajustado ao 

mercado funciona como uma simplificação do modelo de retorno ajustado ao risco e 

ao mercado, assumindo que todos os títulos apresentam risco sistemático igual a uma 

unidade.  

Foi utilizado como referência para o retorno do mercado o Índice Bovespa, principal e 

mais antigo índice do mercado brasileiro − criado em 1968 e composto pelas principais 

empresas listadas na B3, de diversos setores e tamanhos −, cuja finalidade é 

apresentar um panorama amplo do mercado brasileiro. O peso que cada empresa tem 

no índice é ponderado sempre pelo volume financeiro das negociações realizadas. 

3.2.2 Mensurando AAR e o CAAR  

O cálculo dos retornos é feito pelo retorno anormal para cada ativo. Em seguida, os 

valores são agregados por dia de evento e são calculadas as médias diárias de AAR 

(Retorno Anormal Médio) para todos os eventos de rating do estudo, para cada dia 

das três janelas de evento. Em seguida, é calculada a média de todos os retornos 

anormais encontrados, utilizando o critério de agregação do CAAR (Retorno Anormal 

Médio Acumulado), conforme equação 3 a seguir. 
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Equação 3: 

                                   Tz 

CARi (t1, t2) = Σ ARit 

                                   T 

Em que CAR (T1, T2) = Retorno Anormal Acumulado entre T1, dias antes do evento, e 

T2 dias depois da data do evento.  

ARti é o Retorno Anormal da Ação i na data t. 

Em seguida é calculada a média dos valores diários, ou seja, o CAAR, conforme 

equação 4 a seguir. 

 

Equação 4: 

                                  N 

CAAR (t1, t2) = (1/N) Σ CAR (t1; t2) 

                                    i=1 

Em que CAAR (T1, T2) = CAAR entre T1, dias antes do evento, e T2 dias depois da data 

do evento.  

3.2.3 Teste T 

Após o cálculo dos retornos anormais com base no modelo de retorno ajustado ao 

mercado, será realizado o Teste T para duas amostras presumindo variâncias 

diferentes no Excel para verificar se o AAR (Average Abnormal Return) e o CAAR 

(Cumulative Abnormal Return) são significativamente diferentes para as janelas do 

evento de 41 dias (-20; +20), 21 dias (-10; +10) e 3 dias (-1; +1).  

Serão avaliados os retornos anormais gerados pelos anúncios de rebaixamentos e 

elevações, rebaixamento com influência da piora do risco soberano e eventos 

independentes, rebaixamento e elevação de acordo com o nível de governança 
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corporativa, porte da empresa, ganho e perda do nível de investimento e eventos que 

ocorrem durante a pandemia e eventos fora do período da pandemia. 

3.2.4 Análise Setorial 

Após a análise dos resultados dos procedimentos estatísticos poderá ser realizada 

uma análise setorial para complementar a análise estatística. O principal intuito é 

avaliar a possibilidade eventuais variações econômicas do setor da empresa exercer 

influência sobre o desempenho das ações na B3  

Healy, Palepu e Ruback (1992) analisam o desempenho de empresas partindo da 

análise do desempenho da economia, da situação do país e do setor que a empresa 

atua para identificar vieses de prosperidade, de estabilidade ou mesmo de declínio 

econômico e apresentam resultados que correlacionam o desempenho das empresas 

ao desempenho do setor industrial a que pertencem, e atribuem isso ao aumento, 

redução ou estabilidade da produtividade dos seus respectivos ativos. 

3.3 Limitações do estudo 

Serão analisadas empresas que fazem parte da B3, que tiveram emissão de novo 

rating de longo prazo em escala global com rebaixamento ou elevação de nota no 

período de 01/01/2010 a 31/12/2020 pela Standard & Poor’s.  

Apenas serão considerados os ratings emitidos para empresas de capital aberto 

apesar de as agências de classificação de rating emitirem ratings também para 

empresas fechadas. A principal razão para desenvolver o trabalho com essas 

empresas é porque existem cotações diárias disponíveis em sites de corretoras, que 

são necessárias para mensurar e analisar o impacto das alterações de rating.  

Assim, esse conjunto de restrições da amostra não faculta a generalização dos 

resultados deste estudo para todas as empresas brasileiras.  
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Com relação à metodologia escolhida para avaliar o impacto do rating no preço das 

ações das empresas, é importante ressaltar que o AAR é calculado com base no 

modelo de retorno ajustado ao mercado. Então, outros pesquisadores podem formular 

pesquisas utilizando outros modelos para o cálculo do Retorno Anormal (Retorno 

Ajustado à Média, Retorno Ajustado ao Risco e ao Mercado e outros Modelos 

Econômicos e estáticos) e, com isso, encontrar resultados divergentes. Ainda com 

relação à metodologia do estudo, as janelas do evento analisadas são: 41 dias (-20; 

+20), 21 dias (-10; +10) e 3 dias (-1; +1.)  

4 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

Nesta seção, são apresentados e discutidos os resultados sobre o impacto de 

anúncios de rating sobre as empresas da B3, segmentados inicialmente pelo nível de 

governança corporativa. Em seguida, será analisado o comportamento dos eventos 

de rebaixamento de rating com perda do nível de investimento, em comparação aos 

eventos de elevação de rating com recebimento de um rating com nível investimento 

partindo de um rating com nível especulativo. Continuando, os resultados serão 

analisados da perspectiva do porte das empresas, das subamostras rebaixamento e 

elevação, dos eventos independentes e sobre a influência do rebaixamento do rating 

soberano e, finalmente dos eventos que ocorrem durante a pandemia e dos que 

ocorrem fora do período da pandemia. 

4.1 Análise dos resultados por nível diferenciado de governança corporativa 

da B3 

Os 145 eventos de rebaixamento se dividem da seguinte forma, de acordo com os 

níveis de governança corporativa: Novo Mercado, 37 eventos; Nível 2, 36 eventos; 

Nível 1, 48; e Nível Básico, 24 eventos.  
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4.1.1 Análise dos resultados das subamostras rebaixamento de eventos do novo 

mercado e dos demais níveis diferenciados de governança corporativa da B3 

Dos 145 eventos de rebaixamento de rating, 37 são de empresas do novo mercado e 

108 dos demais níveis diferenciados de governança corporativa da B3. Assim, 

aproximadamente 26% dos eventos de mudança de rating envolvem ações de 

empresas com o mais elevado nível de governança corporativa da B3.  

Os AARs, CAARs e Test T calculados conforme nível de governança são 

apresentados em percentuais na Tabela 3 para as janelas de evento de 41 dias (-20; 

+20), 21 dias (-10; +10) e 3 dias (-1; +1). As cinco primeiras colunas da Tabela 3 

apresentam os resultados para a janela de evento de 41 dias (-20; +20), as cinco 

colunas seguintes para a janela de 21 dias (-10; +10) e nas linhas inferiores para a 

janela de 3 dias (-1; +1). As últimas três colunas apresentam os resultados do Teste 

T para as três janelas de evento analisadas no âmbito desse trabalho.  

 

Janela

eventtime AAR CAAR AAR CAAR eventtime AAR CAAR AAR CAAR
-20 0,0003 0,0003 0,0041 0,0041 -10 0,0122 0,0122 -0,0173 -0,0173
-19 0,0021 0,0024 -0,0143 -0,0102 -9 -0,0119 0,0003 0,0021 -0,0152
-18 0,0021 0,0045 -0,0004 -0,0106 -8 -0,0018 -0,0015 0,0102 -0,0050 AR CAR
-17 -0,0060 -0,0015 -0,0004 -0,0110 -7 -0,0153 -0,0168 -0,0130 -0,0180 (-20; 20) 0,299707 2,439E-15 ***
-16 -0,0139 -0,0154 0,0008 -0,0101 -6 -0,0085 -0,0253 -0,0074 -0,0255 (-10;10) 0,098041 * 0,000168 ***
-15 -0,0122 -0,0276 0,0021 -0,0081 -5 0,0087 -0,0166 -0,0183 -0,0438 (-1;1) 0,399983 0,0084168 ***
-14 0,0120 -0,0156 0,0143 0,0062 -4 0,0035 -0,0132 0,0233 -0,0205
-13 -0,0124 -0,0279 0,0338 0,0400 -3 -0,0114 -0,0246 0,0135 -0,0069 Novo Mecado x 0% (Controle)
-12 0,0043 -0,0236 0,0020 0,0421 -2 -0,0191 -0,0437 0,0029 -0,0040 AR CAR
-11 -0,0102 -0,0338 -0,0187 0,0233 -1 -0,0274 -0,0711 -0,0014 -0,0054 (-20; 20) 0,0100625 ** 8,117E-12 ***
-10 0,0122 -0,0216 -0,0173 0,0060 0 -0,0027 -0,0738 -0,0008 -0,0062 (-10;10) 0,0152119 ** 4,841E-06 ***
-9 -0,0119 -0,0334 0,0021 0,0081 1 -0,0086 -0,0825 -0,0121 -0,0184 (-1;1) 0,2254858 0,0111148 **
-8 -0,0018 -0,0353 0,0102 0,0183 2 -0,0059 -0,0884 0,0076 -0,0107
-7 -0,0153 -0,0506 -0,0130 0,0053 3 0,0050 -0,0834 -0,0194 -0,0302 Outros Segmentos x 0% (Controle)
-6 -0,0085 -0,0591 -0,0074 -0,0021 4 -0,0023 -0,0857 0,0028 -0,0274 AR CAR
-5 0,0087 -0,0504 -0,0183 -0,0204 5 0,0037 -0,0820 0,0107 -0,0166 (-20; 20) 0,019898 ** 5,102E-05 ***
-4 0,0035 -0,0469 0,0233 0,0028 6 -0,0094 -0,0914 0,0044 -0,0122 (-10;10) 0,9159674 1,413E-06 ***
-3 -0,0114 -0,0583 0,0135 0,0164 7 -0,0179 -0,1093 0,0036 -0,0086 (-1;1) 0,3216441 0,2864377
-2 -0,0191 -0,0775 0,0029 0,0193 8 -0,0079 -0,1172 -0,0062 -0,0148
-1 -0,0274 -0,1049 -0,0014 0,0179 9 -0,0141 -0,1312 0,0101 -0,0047 *** Significância de 1%; 
0 -0,0027 -0,1076 -0,0008 0,0171 10 0,0071 -0,1241 -0,0008 -0,0056 ** Significância de 5% e 

1 -0,0086 -0,1162 -0,0121 0,0050 * Significância de 10%

2 -0,0059 -0,1221 0,0076 0,0126
3 0,0050 -0,1172 -0,0194 -0,0068 Janela
4 -0,0023 -0,1195 0,0028 -0,0041
5 0,0037 -0,1158 0,0107 0,0067 eventtime AAR CAAR AAR CAAR
6 -0,0094 -0,1252 0,0044 0,0111 -1 -0,0274 -0,0274 -0,0014 -0,0014
7 -0,0179 -0,1430 0,0036 0,0148 0 -0,0027 -0,0301 -0,0008 -0,0022
8 -0,0079 -0,1509 -0,0062 0,0085 1 -0,0086 -0,0388 -0,0121 -0,0144
9 -0,0141 -0,1650 0,0101 0,0186

10 0,0071 -0,1579 -0,0008 0,0178
11 -0,0104 -0,1682 0,0144 0,0322
12 0,0064 -0,1618 0,0031 0,0353
13 -0,0028 -0,1647 0,0065 0,0418
14 0,0074 -0,1572 0,0214 0,0632
15 -0,0061 -0,1633 0,0431 0,1063
16 0,0076 -0,1557 -0,0149 0,0914
17 0,0077 -0,1480 -0,0043 0,0871
18 -0,0043 -0,1523 -0,0047 0,0824
19 -0,0054 -0,1576 -0,0073 0,0751
20 -0,0022 -0,1599 0,0169 0,0921

O AAR e o CAAR são apresentados em termos percentuais.
Fonte: Elaboração própria do autor

NM Outros

NM Outros
(-20; +20) (-10; +10)

(-1; +1)

Teste T

Novo Mercado x Outros Segmentos

NM Outros

Tabela 3 - AAR , CAAR e Teste T por nível de governança corporativa rebaixamento
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Ao analisar os AARs e CAARs das 3 janelas de evento em conjunto, pôde-se observar 

que o efeito do anúncio do rebaixamento do rating é mais acentuado para as empresas 

que fazem parte do Novo Mercado com CAAR negativo relevante ao longo de todas 

as janelas de evento.  

As demais empresas, ou seja, as empresas que fazem parte dos outros níveis 

diferenciados de governança corporativa, tem CAAR negativo próximo a neutralidade 

nas janelas de evento de 3 dias (-1; +1) e 21 dias (-10; +10), mas CAAR positivo e 

relevante na janela mais ampla de 41 dias (-20; +20).  

Pelos resultados, foi possível perceber que o efeito do rebaixamento de ratings sobre 

a cotação das ações de empresas que fazem parte do Novo Mercado, com o mais 

elevado nível de governança corporativa da B3, é mais relevante, comparativamente 

com os resultados dos demais níveis diferenciados de governança corporativa 

analisados em conjunto. Adicionalmente, são em direções opostas, ou seja, na 

situação de piora do rating corporativo o impacto negativo é maior para as empresas 

que fazem parte do Novo Mercado. 

Além disso, observei que a notícia é antecipada em aproximadamente 17 dias (d-17) 

para as empresas do Novo Mercado, ou seja, quando as ações começam a apresentar 

tendência de redução de preço, com AARs e CAARs negativos crescentes até o final 

da janela de evento. O ponto mais forte da queda ocorre nos dias que antecedem a 

data do anúncio, especialmente em d-1 com AAR de -2,74% e d-2 com AAR -1,91%. 

Para as empresas dos demais segmentos de listagem (Nível 1, 2 e básico), as 

maiores, quedas ocorrem em d+3 (-1,94%), d-5 (-1,83%) e d-11 (-1,87%). 

Por outro lado, na janela de evento mais ampla, o CAAR dos demais eventos 

apresenta resultado positivo após cinco dias do evento (d+5) e permanece assim até 

o final da janela de evento em (d+20), com CAAR de aproximadamente +9%; esse 

desempenho é diferente do esperado diante de uma má notícia como o anúncio de 

rebaixamento do rating.  

A Figura 6 apresenta os valores do CAAR da janela de 41 dias (-20; +20), em forma 

de gráfico de linha, conforme a seguir: 
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Figura 6 – CAAR rebaixamento por nível de governança corporativa diferenciada  

 

 

Na janela de evento de 41 dias (-20; +20), as empresas do Novo Mercado, linha 

vermelha, tem CAAR negativo em b=-17, ou seja, 17 dias antes do dia do evento, que 

se acentua até o final da janela de evento em d+20. Por outro lado, notei que as 

empresas dos demais segmentos, linha azul, tem CAAR negativo nos primeiros dias 

da janela de evento, entre os dias -19 e -15, entre -14 e -7 tem uma rentabilidade 

acumulada positiva até ficar negativa novamente entre os dias d+3 e d+4 e depois tem 

uma relevante tendência de elevação até o final da janela de evento em d+20. 

O apêndice C apresenta em o CARR das três janelas de evento em gráficos de linha. 

Observei que o CAAR das empresas do Novo Mercado na janela de evento de 21 dias 

(-10; +10) tem um comportamento semelhante ao da janela de 41 dias (-20; +20); 

entretanto, as demais empresas, diferentemente do que ocorreu na janela de evento 

mais ampla, tem CAAR negativo ao longo de toda a janela, com cotação máxima 

negativa em d-5, embora feche a janela de evento com CAAR negativo bastante 

próximo a neutralidade (-0,56%), como pode ser observado na Tabela 3. 

Fica evidente que o efeito do rebaixamento de rating é mais acentuado no caso das 

empresas que fazem parte do Novo Mercado da B3 e que as ações perdem valor de 

forma mais acentuada poucos dias antes da data de anúncio da alteração do rating. 

Na menor janela de evento de evento, 3 dias (-1; +1), as empresas do Novo Mercado 

e dos demais segmentos apresentam comportamento bastante semelhante ao da 
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janela de evento intermediária de 21 dias (-10; +10), ou seja, ambos apresentam AAR 

e CAAR negativos, enquanto as empresas do Novo Mercado têm CAAR negativo mais 

acentuado. 

Os resultados do teste T para duas amostras presumindo variâncias diferentes 

indicam que os anúncios de rebaixamentos de rating de empresas que participam do 

Novo Mercado da B3 produzem CAAR que se mostra significativo no nível de 1% para 

as três janelas do estudo, quando testado com o CAAR dos outros níveis de 

governança corporativa da B3 e de 1% nas janelas de 21 dias (-10; +10) e 41 dias (-

20; +20) dias, quando testado contra o grupo de controle. Na janela de evento de 3 

dias (-1; +1), com o controle, testou significativo ao nível de 5%. 

No entanto, o AAR se mostrou significativo apenas em 10% na janela de evento de 

21 dias (-10; +10) quando comparado com os outros níveis. Adicionalmente, mostrou-

se significativo em 5% na janela de evento de 41 dias (-20; +20) e 21 dias (-10; +10) 

com o grupo de controle.  

Esses resultados suportam a Hipótese 1 no sentido de que rebaixamento do rating de 

empresas do Novo Mercado da B3 gera CAARs negativos significativos inferiores ao 

CAARs dos eventos com empresas dos Níveis 2,1 e básico.  

A seguir, os eventos de rebaixamento por nível diferenciado de governança 

corporativa são analisados pelos níveis diferenciados de governança corporativa da 

B3 individualmente, conforme a seguir: Dos 145 eventos de rebaixamento de rating, 

37 são de empresas do Novo Mercado, 36 são de empresas do Nível 2, 48 empresas 

são do Nível 1 e 24 são de empresas com listagem do Nível Básico.  

Os CAARs dos três níveis com governança corporativa diferenciada (Novo Mercado, 

Nível 2 e Nível 1) tem CAAR negativo nas janelas de 41 dias (-20; + 20) e 21 dias (-

10; +10), como esperado, enquanto o CAAR do Nível Básico tem retorno positivo 

relevante, diferente do esperado para o recebimento de uma má notícia. É 

interessante notar que o CAAR negativo do Novo Mercado e o CAAR positivo do 

segmento Básico tem Retornos Anormais importantes, enquanto o retorno dos Níveis 

1 e 2, apesar de negativos, ficam próximos do retorno anormal neutro. 
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Os valores dos AARs, CAARs e os resultados do Teste T dos subgrupos Novo 

Mercado, Nível Básico, Nível 1 e Nível 2 para as janelas de evento do estudo são 

apresentados na Tabela 4. 

A referida Tabela 4 apresenta evidências de que o efeito de rebaixamento de rating 

sobre o preço das ações é mais forte para as empresas que participam do Novo 

Mercado e do Nível Básico, mas em sentidos opostos. É interessante observar que os 

comportamentos em sentidos opostos ocorrem entre o nível mais elevado e o mais 

baixo de governança diferenciada da B3. No caso do grupo de empresas que fazem 

parte do Novo Mercado (Nível de Governança Corporativa mais elevado da B3) no 

final da janela de evento mais ampla, o CAAR é de -15,99% e nas empresas do Nível 

Básico (Nível mais baixo de Governança Corporativa da B3), de +13,95%.  

A respeito do comportamento do CAAR das empresas do segmento Básico, observei 

que, na janela de evento de 41 dias (-20; +20), dos 24 eventos identificados nessa 

subamostra, 18 apresentam comportamento diferente do esperado. Sendo que 3 

eventos têm CAAR positivo, mas próximo da neutralidade e os demais 15 eventos têm 

CAAR positivo e relevante, sendo que 5 os eventos são de empresas do segmento de 

Produção de Aço, 4 são de bancos regionais, 2 eventos de fabricantes de cosméticos, 

2 eventos de Distribuidoras de Gás, 1 evento de Companhia de Petróleo e 1 evento 

de Cervejaria.  

A maior parte desses eventos ocorre em 2016 (11 eventos) e representam 

aproximadamente 77% do CAAR positivo total, 2 eventos são de 2020 e contribuem 

com 15% do CAAR positivo total, 1 evento é de 2015 que representa 6% do CAAR 

positivo total e o último evento é de 2018 e representa 2% do CAAR positivo das 

empresas do Nível Básico de Governança Corporativa diferenciada da B3.   
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Assim sendo, apenas 6 eventos de empresas do Nível Básico tem o comportamento 

esperado diante da má notícia do rebaixamento do seu rating corporativo e tem CAAR 

negativo durante a janela de evento. Assim, as empresas do segmento Básico têm 

majoritariamente um comportamento diferente do esperado, como se os investidores 

interpretassem o rebaixamento do rating como uma boa notícia. Uma explicação para 

esse comportamento seria caso de os rebaixamentos serem provocados 

principalmente por decisões internas das empresas, como a elevação do nível de risco 

dos novos negócios das empresas associados a retornos esperados mais elevados. 

Notei que no início da janela de evento mais ampla, apesar de o CAAR das empresas 

do Novo Mercado e Nível Básico apresentar movimentações em sentidos opostos 

Janela

eventtime AAR CAAR AAR CAAR AAR CAAR AAR CAAR eventtime AAR CAAR AAR CAAR AAR CAAR
-20 0,0003 0,0003 0,0037 0,0037 -0,0009 -0,0009 0,0013 0,0013 -10 0,0122 0,0122 0,0033 0,0033 -0,0115 -0,0115 -0,0091 -0,0091
-19 0,0021 0,0024 0,0039 0,0076 -0,0049 -0,0058 -0,0133 -0,0120 -9 -0,0119 0,0003 -0,0101 -0,0068 0,0054 -0,0061 0,0068 -0,0023
-18 0,0021 0,0045 -0,0036 0,0039 -0,0018 -0,0076 0,0050 -0,0070 -8 -0,0018 -0,0015 -0,0120 -0,0188 0,0037 -0,0024 0,0185 0,0162
-17 -0,0060 -0,0015 0,0050 0,0089 0,0016 -0,0060 -0,0070 -0,0139 -7 -0,0153 -0,0168 -0,0111 -0,0299 -0,0011 -0,0035 -0,0008 0,0154
-16 -0,0139 -0,0154 0,0042 0,0131 0,0019 -0,0041 -0,0053 -0,0192 -6 -0,0085 -0,0253 0,0013 -0,0287 -0,0044 -0,0078 -0,0043 0,0110
-15 -0,0122 -0,0276 -0,0095 0,0036 0,0056 0,0016 0,0060 -0,0133 -5 0,0087 -0,0166 0,0018 -0,0269 -0,0007 -0,0086 -0,0193 -0,0083
-14 0,0120 -0,0156 0,0031 0,0067 0,0060 0,0076 0,0053 -0,0080 -4 0,0035 -0,0132 0,0023 -0,0246 0,0078 -0,0007 0,0132 0,0049
-13 -0,0124 -0,0279 0,0004 0,0071 0,0066 0,0142 0,0268 0,0188 -3 -0,0114 -0,0246 0,0001 -0,0245 -0,0011 -0,0019 0,0145 0,0194
-12 0,0043 -0,0236 -0,0060 0,0011 -0,0018 0,0123 0,0098 0,0286 -2 -0,0191 -0,0437 0,0120 -0,0125 -0,0112 -0,0131 0,0022 0,0216
-11 -0,0102 -0,0338 -0,0170 -0,0158 -0,0075 0,0049 0,0057 0,0343 -1 -0,0274 -0,0711 0,0022 -0,0103 0,0007 -0,0123 -0,0044 0,0172
-10 0,0122 -0,0216 0,0033 -0,0126 -0,0115 -0,0066 -0,0091 0,0252 0 -0,0027 -0,0738 0,0115 0,0012 -0,0104 -0,0228 -0,0019 0,0153
-9 -0,0119 -0,0334 -0,0101 -0,0227 0,0054 -0,0012 0,0068 0,0320 1 -0,0086 -0,0825 -0,0037 -0,0025 -0,0043 -0,0270 -0,0041 0,0112
-8 -0,0018 -0,0353 -0,0120 -0,0347 0,0037 0,0025 0,0185 0,0505 2 -0,0059 -0,0884 -0,0012 -0,0037 -0,0025 -0,0295 0,0113 0,0226
-7 -0,0153 -0,0506 -0,0111 -0,0458 -0,0011 0,0014 -0,0008 0,0497 3 0,0050 -0,0834 -0,0166 -0,0203 0,0012 -0,0283 -0,0041 0,0185
-6 -0,0085 -0,0591 0,0013 -0,0445 -0,0044 -0,0030 -0,0043 0,0453 4 -0,0023 -0,0857 -0,0041 -0,0244 -0,0002 -0,0286 0,0071 0,0256
-5 0,0087 -0,0504 0,0018 -0,0428 -0,0007 -0,0037 -0,0193 0,0260 5 0,0037 -0,0820 0,0050 -0,0194 -0,0050 -0,0335 0,0108 0,0363
-4 0,0035 -0,0469 0,0023 -0,0405 0,0078 0,0041 0,0132 0,0392 6 -0,0094 -0,0914 0,0093 -0,0101 -0,0019 -0,0355 -0,0029 0,0334
-3 -0,0114 -0,0583 0,0001 -0,0403 -0,0011 0,0030 0,0145 0,0537 7 -0,0179 -0,1093 0,0051 -0,0050 0,0008 -0,0346 -0,0023 0,0311
-2 -0,0191 -0,0775 0,0120 -0,0283 -0,0112 -0,0082 0,0022 0,0559 8 -0,0079 -0,1172 0,0021 -0,0029 -0,0065 -0,0411 -0,0019 0,0292
-1 -0,0274 -0,1049 0,0022 -0,0262 0,0007 -0,0075 -0,0044 0,0515 9 -0,0141 -0,1312 0,0013 -0,0016 0,0011 -0,0400 0,0076 0,0368
0 -0,0027 -0,1076 0,0115 -0,0147 -0,0104 -0,0179 -0,0019 0,0496 10 0,0071 -0,1241 -0,0022 -0,0037 -0,0054 -0,0454 0,0067 0,0435
1 -0,0086 -0,1162 -0,0037 -0,0184 -0,0043 -0,0222 -0,0041 0,0455
2 -0,0059 -0,1221 -0,0012 -0,0196 -0,0025 -0,0247 0,0113 0,0569
3 0,0050 -0,1172 -0,0166 -0,0362 0,0012 -0,0235 -0,0041 0,0528 Janela
4 -0,0023 -0,1195 -0,0041 -0,0402 -0,0002 -0,0237 0,0071 0,0599
5 0,0037 -0,1158 0,0050 -0,0353 -0,0050 -0,0287 0,0108 0,0706 eventtime AAR CAAR AAR CAAR AAR CAAR AAR CAAR
6 -0,0094 -0,1252 0,0093 -0,0260 -0,0019 -0,0306 -0,0029 0,0677 -1 -0,0274 -0,0274 0,0022 0,0022 0,0007 0,0007 -0,0044 -0,0044
7 -0,0179 -0,1430 0,0051 -0,0209 0,0008 -0,0297 -0,0023 0,0654 0 -0,0027 -0,0301 0,0115 0,0137 -0,0104 -0,0097 -0,0019 -0,0062
8 -0,0079 -0,1509 0,0021 -0,0187 -0,0065 -0,0363 -0,0019 0,0635 1 -0,0086 -0,0388 -0,0037 0,0099 -0,0043 -0,0139 -0,0041 -0,0104
9 -0,0141 -0,1650 0,0013 -0,0174 0,0011 -0,0351 0,0076 0,0711
10 0,0071 -0,1579 -0,0022 -0,0196 -0,0054 -0,0405 0,0067 0,0778
11 -0,0104 -0,1682 0,0033 -0,0163 0,0022 -0,0382 0,0089 0,0867
12 0,0064 -0,1618 0,0144 -0,0018 -0,0087 -0,0469 -0,0027 0,0840
13 -0,0028 -0,1647 -0,0012 -0,0030 -0,0005 -0,0475 0,0082 0,0923
14 0,0074 -0,1572 -0,0021 -0,0051 0,0026 -0,0448 0,0208 0,1131
15 -0,0061 -0,1633 0,0147 0,0096 0,0046 -0,0402 0,0238 0,1369
16 0,0076 -0,1557 -0,0064 0,0031 0,0072 -0,0330 -0,0157 0,1212
17 0,0077 -0,1480 -0,0048 -0,0016 0,0000 -0,0330 0,0005 0,1217
18 -0,0043 -0,1523 -0,0065 -0,0081 -0,0032 -0,0362 0,0050 0,1267
19 -0,0054 -0,1576 -0,0064 -0,0145 -0,0088 -0,0450 0,0079 0,1346
20 -0,0022 -0,1599 0,0033 -0,0112 0,0087 -0,0363 0,0049 0,1395

Teste-T AR CAR AR CAR AR CAR AR CAR
(-20; 20) 0,05422 * 1,1E-09 *** 0,07453 * 2,6E-09 *** 0,000912 *** 1E-19 *** 0,0101 ** 8E-12 ***
(-10;10) 0,04503 ** 0,0001 *** 0,09826 * 0,00074 *** 0,010627 ** 6,2E-08 *** 0,0152 ** 5E-06 ***
(-1;1) 0,15807 0,00107 *** 0,38389 0,01152 *** 0,334282 0,00729 *** 0,2255 0,0111 **

Teste-T
(-20; 20) 0,81633 2,3E-06 *** 0,29075 5E-07 *** 0,034258 ** 6,2E-10 ***
(-10;10) 0,91458 2,3E-05 *** 0,06722 * 2,8E-06 *** 0,30584 8,1E-06 ***
(-1;1) 0,5321 0,12614 0,28651 0,22227 0,048813 ** 0,05859 *

*** Significância de 1%; ** Significância de 5% e * Significância de 10%
O AAR e o CAAR são apresentados em termos percentuais.
Fonte: Elaboração própria do autor

Test - T por segmento de governança corporativa 

Novo Mercado x 0% (Controle)Novo Mercado x Nível 2 Novo Mercado x Nível 1 Novo Mercado x Nível Básico

Nível 2 x 0% (Controle) Nível 1 x 0% (Controle) Nível Básico x 0% (Controle)

Tabela 4 - AAR, CAAR e Teste T por nível de governança corporativa detalhada rebaixamento

N Básico
(-1; +1)

(-10; +10)(-20; +20)

NM N2

N1 N Básico N1

N1

N BásicoNM N2 NM N2
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(Novo Mercado com rentabilidade negativa e Nível Básico com rentabilidade positiva), 

a amplitude da diferença não é muito relevante. Contudo, de d-9 em diante, os AARs 

se intensificam e a diferença aumenta significativamente. 

Os eventos das empresas do Nível 2 e Nível 1 têm um comportamento intermediário 

com CAAR próximo a rentabilidade neutra, ou seja, entre os forte CAAR positivo das 

empresas do Nível Básico do forte CAAR negativo das empresas do Novo Mercado, 

com CAAR de -1,12% e -3,63%. Esse comportamento fica mais evidente no gráfico 

de linha da Figura 7, conforme linhas laranja (Nível 2) e amarela (Nível 1), a seguir. 

 

Figura 7 – CAAR do rebaixamento por nível de governança corporativa detalhada 

 

  

O Apêndice D demonstra o CAAR das três janelas de evento analisadas em forma de 

gráfico de linha. Na janela de evento de 21 dias (-10; +10) percebi que o efeito do 

rebaixamento do rating sobre o preço das ações das empresas do Novo Mercado, 

Nível 2, Nível 1 e Nível Básico é similar ao da janela mais ampla, de 41 dias (-20; +20). 

Os três primeiros têm predominantemente AARs negativos enquanto as empresas do 

nível básico têm AARs positivos, embora menores nessa janela.  

As empresas do segmento Básico têm CAAR de +13,95% na janela de evento de 41 

dias (-20; +20) e apenas +4,35% na janela de 21 dias (-10; +10). Isso ocorre porque, 

na janela de evento intermediária, dois eventos que apresentavam CAAR positivo na 

janela de 41 dias (-20; +20) passam a apresentar CAAR negativos na janela 21 dias 
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(-10; +10), atenuando a diferença de comportamento entre as subamostras. Todavia, 

as empresas do segmento Básico, apesar da má notícia recebida, continuam 

apresentando um comportamento diferente do esperado.  

Observei que o efeito do rebaixamento de ratings sobre o preço das ações de 

empresas que fazem parte do Novo Mercado, conforme linha vermelha, ocorre da 

forma esperada, ou seja, são produzidos AARs negativos relevantes. Entretanto, as 

empresas do segmento Básico, linha azul, têm um comportamento no sentido oposto 

ao esperado e, após sofrerem um rebaixamento de rating, as ações das empresas na 

média se valorizam.  

As ações das empresas que fazem parte dos níveis intermediários de governança 

diferenciada da B3 têm comportamentos menos acentuados, mas que transitam mais 

pelo Retorno Anormal negativo e fecham a janela mais ampla com CAAR negativo de 

-1,12% para o Nível 2 e -3,63% para o Nível 1. 

Os anúncios de rebaixamentos de rating de empresas que participam do Novo 

Mercado da B3 produzem CAAR que se mostrou significativo no nível de 1% para 

todas as janelas da pesquisa quando testado com o CAAR dos Níveis 1, 2 e básico. 

Os CAARs também demonstram forte significância quando comparados com o grupo 

de controle.  

No entanto, o AAR se mostrou significativo apenas em 5% na janela de evento de 

21dias (-10; +10) e teve significância estatística residual de 10% na janela de evento 

de 41 dias (-20; +20) quando comparamos o retorno das empresas do Novo Mercado 

com o Nível 2.  

Os resultados dos testes suportam a Hipótese1 no sentido de que o rebaixamento do 

rating de empresas do Novo Mercado gera CAAR negativo significativo inferior aos 

dos demais níveis diferenciados de governança corporativa. 
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4.1.2 Análise dos resultados das subamostras elevação de eventos do novo 

mercado e demais níveis diferenciados de governança corporativa da B3 

Dos 85 eventos de elevação de rating, 34 envolveram empresas do Novo Mercado e 

51, empresas dos demais níveis diferenciados de governança corporativa diferenciada 

da B3. Assim, aproximadamente 40% dos eventos de melhora de nível de rating são 

de empresas do mais elevado nível de governança da B3. 

A Tabela 5, a seguir, apresenta os resultados dos AARs, CAARs e o Test T das três 

janelas de evento para a elevação de rating por nível diferenciado de Governança 

Corporativa. 

 

 

Janela

eventtime AAR CAAR AAR CAAR eventtime AAR CAAR AAR CAAR
-20 -0,0101 -0,0101 0,0288 0,0288 -10 0,0017 0,0017 0,0254 0,0254
-19 0,0038 -0,0063 0,0067 0,0355 -9 -0,0004 0,0013 0,0156 0,0410 Novo Mercado x Outros Segmentos
-18 -0,0072 -0,0135 -0,0014 0,0341 -8 -0,0008 0,0004 0,0133 0,0543 AR CAR
-17 0,0003 -0,0132 0,0080 0,0421 -7 -0,0013 -0,0008 0,0108 0,0650 (-20; 20) 0,135482 3,41E-35 ***
-16 -0,0184 -0,0316 -0,0031 0,0389 -6 -0,0027 -0,0035 0,0022 0,0673 (-10;10) 0,339103 4,72E-11 ***
-15 0,0034 -0,0282 0,0089 0,0479 -5 -0,0005 -0,0040 -0,0078 0,0595 (-1;1) 0,692137 0,02787 **
-14 -0,0089 -0,0371 0,0122 0,0601 -4 -0,0096 -0,0136 -0,0240 0,0355
-13 0,0036 -0,0334 0,0165 0,0766 -3 -0,0020 -0,0156 -0,0137 0,0218 Novo Mecado x 0% (Controle)
-12 -0,0006 -0,0340 0,0023 0,0789 -2 0,0088 -0,0068 0,0030 0,0247 AR CAR
-11 -0,0025 -0,0365 0,0078 0,0868 -1 -0,0187 -0,0255 -0,0019 0,0229 (-20; 20) 0,243487 5,98E-20 ***
-10 0,0017 -0,0348 0,0254 0,1122 0 -0,0012 -0,0268 -0,0039 0,0190 (-10;10) 0,409246 4,28E-06 ***
-9 -0,0004 -0,0353 0,0156 0,1277 1 0,0108 -0,0160 0,0090 0,0280 (-1;1) 0,755532 0,042787 **
-8 -0,0008 -0,0361 0,0133 0,1411 2 -0,0156 -0,0316 -0,0151 0,0129
-7 -0,0013 -0,0374 0,0108 0,1518 3 0,0061 -0,0255 -0,0112 0,0017 Outros Segmentos x 0% (Controle)
-6 -0,0027 -0,0400 0,0022 0,1540 4 0,0010 -0,0245 0,0024 0,0040 AR CAR
-5 -0,0005 -0,0405 -0,0078 0,1463 5 -0,0089 -0,0334 0,0057 0,0097 (-20; 20) 0,293985 4,38E-22 ***
-4 -0,0096 -0,0501 -0,0240 0,1222 6 0,0002 -0,0332 -0,0030 0,0067 (-10;10) 0,53977 9,94E-07 ***
-3 -0,0020 -0,0521 -0,0137 0,1086 7 -0,0026 -0,0359 0,0158 0,0225 (-1;1) 0,814102 0,628575
-2 0,0088 -0,0434 0,0030 0,1115 8 0,0063 -0,0296 0,0050 0,0275
-1 -0,0187 -0,0621 -0,0019 0,1097 9 -0,0015 -0,0311 -0,0031 0,0244 *** Significância de 1%; 
0 -0,0012 -0,0633 -0,0039 0,1057 10 0,0033 -0,0278 0,0097 0,0341 ** Significância de 5% e 

1 0,0108 -0,0525 0,0090 0,1147 * Significância de 10%

2 -0,0156 -0,0682 -0,0151 0,0996
3 0,0061 -0,0621 -0,0112 0,0884 Janela
4 0,0010 -0,0611 0,0024 0,0908
5 -0,0089 -0,0700 0,0057 0,0965 eventtime AAR CAAR AAR CAAR
6 0,0002 -0,0698 -0,0030 0,0935 -1 -0,0187 -0,0187 -0,0019 -0,0019
7 -0,0026 -0,0724 0,0158 0,1093 0 -0,0012 -0,0200 -0,0039 -0,0058
8 0,0063 -0,0661 0,0050 0,1143 1 0,0108 -0,0092 0,0090 0,0032
9 -0,0015 -0,0676 -0,0031 0,1112
10 0,0033 -0,0644 0,0097 0,1208
11 0,0026 -0,0617 0,0007 0,1215
12 0,0016 -0,0602 -0,0103 0,1113
13 0,0033 -0,0568 -0,0009 0,1103
14 0,0002 -0,0566 -0,0205 0,0898
15 -0,0020 -0,0586 0,0076 0,0973
16 -0,0030 -0,0616 0,0166 0,1139
17 -0,0111 -0,0727 0,0063 0,1202
18 -0,0002 -0,0728 -0,0134 0,1068
19 0,0190 -0,0539 -0,0319 0,0750
20 -0,0015 -0,0554 0,0116 0,0865

O AAR e o CAAR são apresentados em termos percentuais.
Fonte: Elaboração própria do autor

Tabela 5 - AAR, CAAR e Teste T por nível de governança corporativa elevação

Teste T

(-1; +1)
NM Outros

(-20; +20) (-10; +10)
NM Outros NM Outros
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Diferente do esperado, o anúncio de elevação de rating produz CAAR negativo nas 

três janelas de evento para as empresas que fazem parte do Novo Mercado.  

No entanto, as empresas que participam dos demais níveis diferenciados de 

governança corporativa (Nível 1, Nível 2 e Nível Básico), analisados em conjunto, 

apresentam o comportamento esperado nas três janelas analisadas com um CAAR 

acumulado positivo. 

É possível constatar que as empresas do Novo Mercado e as demais empresas tem 

comportamentos diferentes sobre a influência da mesma alteração de rating. O efeito 

do anúncio da elevação do rating sobre o preço das ações é positivo para o conjunto 

das empresas dos segmentos Básico, Nível 1 e Nível 2 ao longo de toda a janela de 

evento, como esperado; entretanto, o efeito é negativo no caso das empresas que 

participam do Novo Mercado, como se o mercado interpretasse a elevação da nota 

como uma notícia ruim.  

Esse resultado é compatível com os resultados do estudo realizado por Abad-Romero 

e Robles-Fernandez (2006) com 155 alterações de rating de empresas espanholas 

emitidas pela S&P, Moody’s e Fitch Ratings entre 1990 e 2003 que encontra Retornos 

Anormais Negativos significativos para elevações de rating. As autoras atribuem esse 

comportamento ao fato de as elevações serem causadas principalmente por decisões 

internas das empresas, como a queda do nível de risco dos novos projetos de 

investimento e menores retornos esperados. Adicionalmente, relatam que esses 

resultados são compatíveis com os resultados de estudos semelhantes desenvolvidos 

na Australia e Nova Zelândia e ressaltam que em comum, os mercados financeiros 

desses três países são pequenos e com menos liquidez que o mercado dos EUA e 

principais mercados europeus, onde foram desenvolvidos a maioria dos estudos de 

evento de rating. 

Dos 34 eventos de elevação de rating de empresas do Novo Mercado, 14 eventos 

apresentam CAAR negativo, 7 desses eventos são de empresas que fazem parte do 

setor de fabricação de produtos de carne (6 são de uma mesma empresa) e 3 do setor 

de petróleo. Portanto, as empresas desses dois setores representam pouco mais de 

70% dos eventos que tem comportamento diferente do esperado diante de elevações 

de rating. Nas janelas de 21 dias (-10; +10) e 3 dias (-1; +1) as empresas dos setores 
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de fabricação de carne e petróleo contribuem aproximadamente com 65% e 57% dos 

eventos com CAAR negativo após o recebimento de notícia de elevação de rating.  

A Figura 8 apresenta o CAAR das elevações de rating por nível diferenciado de 

Governança Corporativa na janela de evento de 41 dias e o Apêndice E apresenta o 

CAAR nas três janelas de evento analisadas, em forma de gráfico. 

 

Figura 8 – CAAR elevação por nível de governança corporativa diferenciada 

 

 

O ponto mais forte no caso das empresas que fazem parte do Novo Mercado é no 

final da janela de evento de 41 dias (-20; +20) em d+18, enquanto no caso das demais 

empresas é em d-6. Nas janelas de 21 dias (-10; +10) e 3 dias (-1; +1) observei o 

mesmo comportamento da janela de evento mais ampla, ou seja, as empresas do 

Novo Mercado têm CAAR negativo e as demais empresas se comportam como o 

esperado com CAAR positivo nas três janelas de evento. 

Os anúncios de elevações de rating de empresas que participam do Novo Mercado 

da B3 têm CAAR significativo ao nível de 1% nas janelas de 21 dias (-10; +10) e 41 

dias (-20; +20) e 5% para a janela de 3 dias (-1; +1) quando testado com o CAAR dos 

demais níveis de governança corporativa.  
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O CAAR da subamostra das empresas do Novo Mercado também apresenta 

significância estatística ao nível de 1% para as janelas de 21 dias (-10; +10) e 41 dias 

(-20; +20) e 5% para a janela de evento de 3 dias (-1; +1) quando é testado com o 

grupo de controle. O CAAR dos outros eventos quando testados com o grupo de 

controle é significante ao nível de 1% para as janelas 21 dias (-10; +10) e 41 dias (-

20; +20) e insignificante para a janela de evento de 3 dias (-1; +1). No entanto, o AAR 

se mostrou insignificante em todas as janelas de evento. 

Os resultados dos eventos de elevação considerando os níveis de governança 

corporativa diferenciada suportam a Hipótese 1, uma vez que as elevações de rating 

das empresas que fazem parte dos Níveis 2, 1 e Básico da B3, em conjunto, geram 

CAAR positivos significativos enquanto as empresas do Novo Mercado geram CAAR 

negativo significativo. Sendo assim, as empresas dos Níveis 2, 1 e Básico tem CAAR 

positivo significante e superior ao das empresas do Novo Mercado quando recebem 

a notícia da elevação do rating. 

A seguir os eventos de elevação rating por nível diferenciado de governança 

corporativa são analisados individualmente, assim sendo, dos 85 eventos de 

elevação, 34 envolveram empresas do Novo Mercado, 14 empresas do Nível 2, 24 

empresas do Nível 1 e 13 empresas do segmento Básico. 

Diferentemente do esperado, os eventos de empresas que fazem parte do Novo 

Mercado têm CAAR negativo relevante decrescente ao longo da janela de evento de 

aproximadamente -1% para a janela de 3 dias (-1; +1), -3% para a janela de 21 dias 

(-10; +10) e -6% para a janela de 41 dias (-20; +20) após receberem uma elevação de 

rating. Vale mencionar que o CAAR do Novo Mercado ficou negativo todos os dias 

das janelas analisadas neste estudo, com exceção apenas dos três primeiros dias da 

janela de 21 dias (-10; +10).  

Dos 34 eventos de elevação de nota de crédito de empresas do Novo Mercado, 14 

eventos têm CAAR negativo, sendo que 7 destes (50%) são de empresas que atuam 

no setor de Fabricação de Produtos de Carne e 3 (21%) no setor de Petróleo. Juntos, 

os eventos dos setores citados representam aproximadamente 70% dos eventos que 

têm CAAR negativo. Nas janelas de 21 dias (-10; +10) e 3 dias (-1; +1), as empresas 

dos setores de Fabricação de Carne e Petróleo contribuem aproximadamente com 
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65% e 57% dos eventos com CAAR negativo após o recebimento de uma elevação 

de rating.  

A Tabela 6 apresenta os resultados dos AARs, CAARs e Test T para as três janelas 

de evento, 41 dias (-20; +20), 21 dias (-10; +10) e 3 dias (-1; +1). As primeiras linhas 

apresentam os valores dos AARs e CAARs, sendo que as cinco primeiras colunas 

mostram os resultados para a maior janela de evento, 41 dias (-20; +20), e nas colunas 

seguintes os resultados da janela intermediaria, 21 dias (-10; +10), e da menor janela, 

3 dias (-1; +1). Nas linhas inferiores, estão os resultados do Test T. 

 

 

Janela

eventtime AAR CAAR AAR CAAR AAR CAAR AAR CAAR eventtime AAR CAAR AAR CAAR AAR CAAR
-20 -0,0101 -0,0101 0,0233 0,0233 -0,0015 -0,0015 0,0070 0,0070 -10 0,0017 0,0017 0,0118 0,0118 0,0034 0,0034 0,0102 0,0102
-19 0,0038 -0,0063 0,0118 0,0351 -0,0047 -0,0062 -0,0004 0,0066 -9 -0,0004 0,0013 0,0193 0,0311 0,0026 0,0060 -0,0063 0,0039
-18 -0,0072 -0,0135 -0,0043 0,0308 0,0054 -0,0008 -0,0026 0,0041 -8 -0,0008 0,0004 0,0095 0,0406 0,0050 0,0110 -0,0013 0,0027
-17 0,0003 -0,0132 -0,0044 0,0264 0,0054 0,0046 0,0071 0,0111 -7 -0,0013 -0,0008 -0,0032 0,0375 0,0093 0,0203 0,0046 0,0072
-16 -0,0184 -0,0316 -0,0001 0,0263 -0,0025 0,0021 -0,0006 0,0106 -6 -0,0027 -0,0035 0,0124 0,0499 0,0037 0,0240 -0,0139 -0,0067
-15 0,0034 -0,0282 0,0012 0,0275 0,0007 0,0027 0,0071 0,0176 -5 -0,0005 -0,0040 -0,0171 0,0328 0,0073 0,0313 0,0021 -0,0046
-14 -0,0089 -0,0371 0,0135 0,0410 -0,0026 0,0001 0,0013 0,0189 -4 -0,0096 -0,0136 -0,0109 0,0218 -0,0083 0,0230 -0,0048 -0,0094
-13 0,0036 -0,0334 0,0056 0,0466 0,0006 0,0008 0,0104 0,0293 -3 -0,0020 -0,0156 -0,0053 0,0165 -0,0085 0,0145 0,0001 -0,0093
-12 -0,0006 -0,0340 -0,0058 0,0408 0,0018 0,0026 0,0063 0,0356 -2 0,0088 -0,0068 -0,0048 0,0117 0,0090 0,0235 -0,0012 -0,0105
-11 -0,0025 -0,0365 0,0099 0,0506 0,0003 0,0028 -0,0023 0,0333 -1 -0,0187 -0,0255 -0,0013 0,0104 -0,0020 0,0215 0,0015 -0,0090
-10 0,0017 -0,0348 0,0118 0,0624 0,0034 0,0062 0,0102 0,0435 0 -0,0012 -0,0268 -0,0005 0,0099 -0,0021 0,0194 -0,0013 -0,0103
-9 -0,0004 -0,0353 0,0193 0,0817 0,0026 0,0088 -0,0063 0,0372 1 0,0108 -0,0160 0,0009 0,0108 0,0061 0,0255 0,0020 -0,0083
-8 -0,0008 -0,0361 0,0095 0,0913 0,0050 0,0139 -0,0013 0,0359 2 -0,0156 -0,0316 -0,0046 0,0062 -0,0026 0,0229 -0,0079 -0,0162
-7 -0,0013 -0,0374 -0,0032 0,0881 0,0093 0,0232 0,0046 0,0405 3 0,0061 -0,0255 0,0017 0,0079 -0,0107 0,0122 -0,0022 -0,0185
-6 -0,0027 -0,0400 0,0124 0,1006 0,0037 0,0269 -0,0139 0,0266 4 0,0010 -0,0245 0,0117 0,0196 -0,0036 0,0086 -0,0057 -0,0242
-5 -0,0005 -0,0405 -0,0171 0,0834 0,0073 0,0341 0,0021 0,0287 5 -0,0089 -0,0334 0,0085 0,0281 0,0018 0,0104 -0,0046 -0,0288
-4 -0,0096 -0,0501 -0,0109 0,0725 -0,0083 0,0259 -0,0048 0,0239 6 0,0002 -0,0332 -0,0014 0,0267 -0,0002 0,0103 -0,0014 -0,0302
-3 -0,0020 -0,0521 -0,0053 0,0672 -0,0085 0,0174 0,0001 0,0240 7 -0,0026 -0,0359 0,0158 0,0425 -0,0005 0,0097 0,0005 -0,0297
-2 0,0088 -0,0434 -0,0048 0,0624 0,0090 0,0264 -0,0012 0,0228 8 0,0063 -0,0296 0,0036 0,0461 0,0022 0,0119 -0,0008 -0,0305
-1 -0,0187 -0,0621 -0,0013 0,0610 -0,0020 0,0244 0,0015 0,0242 9 -0,0015 -0,0311 -0,0047 0,0414 0,0021 0,0140 -0,0006 -0,0310
0 -0,0012 -0,0633 -0,0005 0,0605 -0,0021 0,0223 -0,0013 0,0229 10 0,0033 -0,0278 0,0155 0,0569 -0,0051 0,0090 -0,0008 -0,0319
1 0,0108 -0,0525 0,0009 0,0615 0,0061 0,0283 0,0020 0,0249
2 -0,0156 -0,0682 -0,0046 0,0568 -0,0026 0,0257 -0,0079 0,0171
3 0,0061 -0,0621 0,0017 0,0586 -0,0107 0,0151 -0,0022 0,0148 Janela
4 0,0010 -0,0611 0,0117 0,0703 -0,0036 0,0115 -0,0057 0,0091
5 -0,0089 -0,0700 0,0085 0,0787 0,0018 0,0133 -0,0046 0,0045 eventtime AAR CAAR AAR CAAR AAR CAAR AAR CAAR
6 0,0002 -0,0698 -0,0014 0,0773 -0,0002 0,0131 -0,0014 0,0031 -1 -0,0187 -0,0187 -0,0013 -0,0013 -0,0020 -0,0020 0,0015 0,0015
7 -0,0026 -0,0724 0,0158 0,0931 -0,0005 0,0126 0,0005 0,0036 0 -0,0012 -0,0200 -0,0005 -0,0018 -0,0021 -0,0041 -0,0013 0,0002
8 0,0063 -0,0661 0,0036 0,0967 0,0022 0,0148 -0,0008 0,0028 1 0,0108 -0,0092 0,0009 -0,0009 0,0061 0,0020 0,0020 0,0022
9 -0,0015 -0,0676 -0,0047 0,0920 0,0021 0,0169 -0,0006 0,0022

10 0,0033 -0,0644 0,0155 0,1076 -0,0051 0,0118 -0,0008 0,0014
11 0,0026 -0,0617 0,0003 0,1079 -0,0033 0,0085 0,0037 0,0051
12 0,0016 -0,0602 0,0005 0,1083 -0,0001 0,0084 -0,0106 -0,0055
13 0,0033 -0,0568 0,0033 0,1117 -0,0083 0,0001 0,0040 -0,0015
14 0,0002 -0,0566 -0,0140 0,0977 -0,0015 -0,0014 -0,0051 -0,0065
15 -0,0020 -0,0586 -0,0041 0,0936 0,0071 0,0058 0,0045 -0,0021
16 -0,0030 -0,0616 0,0112 0,1048 0,0035 0,0093 0,0019 -0,0002
17 -0,0111 -0,0727 0,0096 0,1144 0,0023 0,0116 -0,0057 -0,0058
18 -0,0002 -0,0728 0,0004 0,1148 -0,0036 0,0080 -0,0102 -0,0160
19 0,0190 -0,0539 -0,0087 0,1062 -0,0097 -0,0017 -0,0135 -0,0295
20 -0,0015 -0,0554 0,0070 0,1132 -0,0012 -0,0029 0,0057 -0,0238

Teste-T AR CAR AR CAR AR CAR AR CAR
(-20; 20) 0,02697 ** 5,2E-34 *** 0,35729 8,9E-27 *** 0,59894 5,6E-26 *** 0,24349 6E-20 ***
(-10;10) 0,13166 2,4E-12 *** 0,38486 1,5E-11 *** 0,92012 0,27211 0,40925 4,3E-06 ***
(-1;1) 0,77905 0,05077 * 0,71975 0,03223 ** 0,7047 0,03811 ** 0,75553 0,04279 **

Teste-T AR CAR AR CAR AR CAR
(-20; 20) 0,05917 * 1,5E-19 *** 0,92819 3,6E-08 *** 0,52832 4,4E-05 ***
(-10;10) 0,21008 1,6E-07 *** 0,73095 5,7E-09 *** 0,16891 0,00017 ***
(-1;1) 0,6915 0,03656 ** 0,83133 0,5199 0,55678 0,1639

*** Significância de 1%; ** Significância de 5% e * Significância de 10%
O AAR e o CAAR são apresentados em termos percentuais.
Fonte: Elaboração própria do autor

Nível 2 x 0% (Controle) Nível 1 x 0% (Controle) Nível Básico x 0% (Controle)

Test - T por segmento de governança corporativa 

Novo Mercado x Nível 2 Novo Mercado x Nível 1 Novo Mercado x Nível Básico Novo Mercado x 0% (Controle)

Tabela 6 - AAR, CAAR e Teste T por nível de governança corporativa detalhado elevação

N1

(-1; +1)
NM N2 N1 N Básico

(-20; +20) (-10; +10)
NM N2 N1 N Básico NM N2 N Básico
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O CAAR das empresas do Nível 2 tem resultados expressivo no sentido esperado 

para as duas maiores janelas de evento analisadas no âmbito desse estudo. 

Contribuem de forma importante para esse resultado os CAARs dos eventos de 

companhias aéreas que foram positivos e relevantes nas três janelas analisadas. 

Assim, com a boa notícia da melhora do rating, as ações das empresas do Nível 2, na 

média, produziram retorno anormal positivo crescente nas janelas de evento, 

conforme a seguir: Para a janela de evento de 21 dias (-10; +10) +5,69% e para a 

janela de 41 dias (-20; +20) +11,32%. Na janela de evento de 3 dias (-1; +1) o CAAR 

é negativo, mas com retorno anormal muito próximo à neutralidade. Esses resultados 

estão em linha com os resultados encontrados por Jorion e Zhang (2007) que sugerem 

que as elevações de rating também têm um conteúdo informacional importante e 

podem ser associadas a retornos anormais negativos e significativos. 

O CAAR dos eventos de empresas do Nível 1 e básico possuem resultados negativos 

praticamente neutros para a janela de evento de 41 dias (-20; +20), em linha com os 

resultados da maioria dos estudos sobre eventos de rating. As empresas do Nível 

Básico apresentam um desempenho bastante similar ao das empresas do Novo 

Mercado na janela de 21 dias (-10; +10) e apenas mais adiante, ao ser analisado um 

período maior, é que convergem com o resultado do Nível 1.  

Percebi que o impacto dos anúncios de elevação de rating parece ser menor do que 

os valore encontrados para os rebaixamentos de notas, como observado pelos 

principais e mais influentes estudos de eventos de rating.  

A Figura 9 apresenta a evolução do CAAR ao longo da janela de evento de 41 dias (-

20; +20) e 21 dias (-10; +10) enquanto o Apêndice F apresenta o gráfico referente ao 

CAAR das três janelas de evento para os quatro níveis diferenciados de governança 

corporativa.  
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Figura 9 – CAAR elevação por nível de governança corporativa diferenciada detalhada  

 

 

É interessante observar que as subamostras dos níveis mais elevados de governança, 

Novo Mercado e Nível 2, têm comportamentos bastante diferentes nas janelas de 21 

dias (-10; +10) e 41 dias (-20; +20), tendo as empresas do Novo Mercado, linha 

vermelha, desempenho diferente do esperado após receber uma boa notícia, com 

redução do preço de suas ações, e as empresas do Nível 2, linha laranja, tem o 

desempenho esperado, ou seja, um aumento do preço das suas ações após o 

recebimento de uma elevação de rating.  

Na janela de evento de evento de 3 dias (-1; +1), as empresas do Novo Mercado 

sofrem um impacto bem mais relevante do que as empresas dos demais níveis 

diferenciados de governança corporativa. Adicionalmente, observei que as empresas 
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do Nível 2, diferentemente do que ocorre nas maiores janelas de evento, tem CAAR 

negativo na menor janela de evento.  

Os CAARs da janela de evento de 41 dias (-20; +20) são significativos ao nível de 1% 

e os CAARS do Novo Mercado com o Nível 2 e Nível 1 têm significância estatística ao 

nível de 1% para as janelas de 21 dias (-10; +10). Os CAARs para a janela de evento 

de 3 dias (-1; +1) do Novo Mercado com o Nível 1 e Nível Básico são significativos ao 

nível de 5%. Por outro lado, apenas o AAR do Novo Mercado com o Nível 2 tem AAR 

significância estatística ao nível de 5%.  

Os resultados das empresas do Nível 2 e 1 nas três janelas de evento suportam a 

Hipótese 1. As empresas do Nível 2 tem CAAR positivo e significativo e as empresas 

do Nível 1 têm CAAR ligeiramente negativo na janela de evento de 41 dias (-20; +20), 

positivo e irrelevante na janela 21 dias (-10; +10) e positivo insignificante na janela de 

evento 3 dias (-1; +1). É interessante ressaltar que mesmo quando tem CAAR 

negativo, as empresas do nível 2 tem CAAR superior ao das empresas do Novo 

Mercado, suportando a Hipótese 1. Assim, o CAAR das empresas do Novo Mercado 

sempre se apresenta inferior ao dos Níveis 1 e 2, suportando a Hipótese 1.  

Por outro lado, o CAAR do segmento Básico é ligeiramente inferior ao das empresas 

do Novo Mercado na janela de evento de 21 dias (-10; +10), ou seja, apresenta 

evidência que não suporta a Hipótese 1; entretanto, nas outras duas janelas de 

evento, 41 dias (-20; +20) e 3 dias (-1; +1), os resultados do CAAR e Teste T suportam 

a Hipótese 1. 

É interessante notar que considerando o efeito das alterações de rating sobre o preço 

de ações de empresas com nível diferenciado de governança corporativa, as 

empresas do Novo Mercado reagem aos rebaixamentos e elevações de rating da 

mesma forma, ou seja, nos dois casos com CAAR negativo nas três janelas de 

eventos analisadas no âmbito deste estudo, embora no caso dos rebaixamentos o 

efeito sobre o CAAR seja mais forte.  
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4.2 Análise dos resultados das subamostras das empresas que perderam rating 

com nível investimento e das empresas que receberam rating com nível de 

investimento  

Dos 145 rebaixamentos de rating da base de dados da pesquisa, 23 envolvem eventos 

de empresas com perda de um rating com nível de investimento e o recebimento de 

um rating com nível especulativo. Por outro lado, das 85 elevações de rating, 13 

envolvem eventos de empresas que partem de um rating com nível especulativo e 

recebem um novo rating com nível de investimento.  

O comportamento do AAR e CAAR das duas subamostras se dá no sentido esperado 

nas três janelas de evento analisadas, com CAAR negativo significativo para a perda 

e CAAR positivo significativo para o ganho do rating com nível investimento.  

Nos eventos que envolvem a perda do rating com nível de investimento predominam 

AARs negativos ao longo da janela de evento e CAAR negativo, enquanto os eventos 

de empresas que ganham o rating com nível de investimento têm majoritariamente 

AARs positivos e CAAR positivo crescente, conforme valores percentuais 

apresentados na Tabela 7, Figura 10 e Apêndice G. 

A Tabela 7 apresenta os resultados do ARR, CAAR e Teste T para a subamostra 

perda e ganho de rating com nível investimento. Sendo que na parte de superior da 

tabela estão os resultados dos AAR e CAAR e na parte inferior os resultados do Teste 

T.  

Na parte superior da tabela, nas cinco primeiras colunas, são apresentados os valores 

dos AAR e CAAR para a janela de evento de 41 dias (-20; +20), nas cinco colunas 

seguintes estão os valores para a janela de evento de 21 dias (-10; +10) e logo abaixo 

estão os resultados para janela de evento de 3 dias (-1; +1).    

O CAAR máximo para a subamostra ganho do rating com nível investimento é +9,72 

no final da janela de 41 dias (-20; +20), ou seja, uma evidência de forte reação positiva 

a elevação de rating, como observado por Jorion e Zhang (2007). Por outro lado, a 

perda do rating com nível de investimento e recebimento de um rating com nível 

especulativo, tem CAAR mínimo de -4,05% em d+2 e fecha a janela de evento mais 

ampla com -3,48%. 
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Os preços das ações das empresas parecem antecipar os movimentos das mudanças 

de rating. As ações das empresas que recebem nota com nível especulativo iniciam o 

movimento de CAAR negativo em d-19, novamente em d-13 e esse movimento se 

intensifica de modo relevante a partir de d-2. Para as empresas que recebem o nível 

Janela

eventtime AAR CAAR AAR CAAR eventtime AAR CAAR AAR CAAR
-20 -0,0068 -0,0068 0,0048 0,0048 -10 -0,0009 -0,0012 -0,0040 -0,0040
-19 -0,0038 -0,0106 0,0079 0,0127 -9 -0,0003 -0,0061 0,0000 -0,0040
-18 -0,0002 -0,0108 0,0013 0,0140 -8 0,0014 -0,0052 0,0103 0,0063
-17 -0,0043 -0,0151 0,0016 0,0156 -7 0,0034 -0,0117 0,0050 0,0113
-16 0,0016 -0,0135 -0,0054 0,0102 -6 -0,0032 -0,0236 0,0019 0,0132
-15 -0,0004 -0,0139 -0,0005 0,0097 -5 -0,0035 -0,0179 0,0007 0,0139
-14 0,0016 -0,0123 0,0087 0,0184 -4 0,0003 -0,0117 -0,0058 0,0081
-13 0,0015 -0,0107 0,0044 0,0228 -3 0,0074 -0,0151 -0,0013 0,0068
-12 -0,0004 -0,0112 -0,0066 0,0162 -2 -0,0012 -0,0119 0,0119 0,0188
-11 -0,0004 -0,0115 -0,0080 0,0081 -1 -0,0017 -0,0185 0,0017 0,0205
-10 -0,0012 -0,0127 -0,0040 0,0042 0 -0,0076 -0,0261 0,0136 0,0341
-9 -0,0049 -0,0176 0,0000 0,0042 1 -0,0066 -0,0278 0,0050 0,0391
-8 0,0009 -0,0167 0,0103 0,0144 2 0,0032 -0,0290 -0,0029 0,0362
-7 -0,0066 -0,0232 0,0050 0,0195 3 -0,0033 -0,0217 -0,0007 0,0355
-6 -0,0118 -0,0351 0,0019 0,0214 4 0,0062 -0,0213 -0,0024 0,0331
-5 0,0056 -0,0294 0,0007 0,0220 5 0,0056 -0,0248 -0,0058 0,0273
-4 0,0062 -0,0232 -0,0058 0,0163 6 -0,0118 -0,0280 0,0070 0,0342
-3 -0,0033 -0,0266 -0,0013 0,0150 7 -0,0066 -0,0245 0,0093 0,0435
-2 0,0032 -0,0234 0,0119 0,0269 8 0,0009 -0,0231 0,0062 0,0497
-1 -0,0066 -0,0300 0,0017 0,0286 9 -0,0049 -0,0234 -0,0051 0,0446
0 -0,0076 -0,0376 0,0136 0,0423 10 -0,0012 -0,0242 0,0061 0,0507
1 -0,0017 -0,0393 0,0050 0,0472
2 -0,0012 -0,0405 -0,0029 0,0443
3 0,0074 -0,0332 -0,0007 0,0437 Janela
4 0,0003 -0,0328 -0,0024 0,0412
5 -0,0035 -0,0363 -0,0058 0,0354 eventtime AAR CAAR AAR CAAR
6 -0,0032 -0,0395 0,0070 0,0424 -1 -0,0066 -0,0066 0,0017 0,0017
7 0,0034 -0,0360 0,0093 0,0517 0 -0,0076 -0,0142 0,0136 0,0153
8 0,0014 -0,0346 0,0062 0,0578 1 -0,0017 -0,0159 0,0050 0,0203
9 -0,0003 -0,0349 -0,0051 0,0527

10 -0,0009 -0,0357 0,0061 0,0588
11 -0,0012 -0,0369 0,0075 0,0663
12 -0,0045 -0,0414 0,0014 0,0677
13 0,0004 -0,0410 0,0109 0,0786
14 0,0114 -0,0296 0,0044 0,0830
15 -0,0026 -0,0322 0,0060 0,0890
16 -0,0034 -0,0355 0,0036 0,0925
17 0,0009 -0,0346 -0,0033 0,0892
18 -0,0014 -0,0359 -0,0004 0,0888
19 0,0036 -0,0324 -0,0033 0,0855
20 -0,0024 -0,0348 0,0117 0,0972

Perda x 0% (Controle) Ganho x 0%
Teste-T AAR CAAR AAR CAAR AAR CAAR
(-20; 20) 0,053113 * 2,08E-13 *** 0,0653 * 1,39E-09 *** 0,3273 1E-05 ***
(-10;10) 0,010264 ** 2,38E-08 *** 0,0014 *** 1,18E-05 *** 0,4102 0,0008 ***
(-1;1) 0,24961 0,05709 * 0,1545 0,021483 0,7885 0,7395

Fonte: Elaboração própria do autor
O AAR e o CAAR são apresentados em termos percentuais.
*** Significância de 1%; ** Significância de 5% e * Significância de 10%

Tabela 7 - AAR e CAAR e Test T para perda e ganho de rating com nível investimento

(-20; +20) (-10; +10)
Perda Ganho Perda Ganho

(-1; +1)
Perda Ganho

Test - T  perda e ganho de nível investimento

Perda Nível Investimento x Ganho Nível Investimento
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de investimento, o movimento também se inicia em d-19, se intensifica em d-13 e 

reage mais acentuadamente a partir de d-2. Assim, na subamostra perda e ganho do 

nível de investimento, os movimentos de antecipação podem ser observados ao longo 

da maior janela de evento mais ampla; entretanto, de forma mais relevante, ocorrem 

apenas poucos dias antes do dia do evento.  

A Figura 10 apresenta o CAAR da janela de evento de 41 dias (-20; +20) em forma de 

gráfico de linha enquanto o Apêndice G apresenta o CAAR das janelas de eventos de 

41  dias (-20; +20),  21 dias (-10; +10) e 3 dias (-1; +1) também em forma de gráficos 

de linha demonstrando de forma visual um efeito mais forte sobre a elevação de rating 

envolvendo o recebimento de um rating com nível de investimento, partindo de um 

rating com nível especulativo, comparativamente com o rebaixamento de ratings com 

recebimento de um rating com nível especulativo, partindo de um rating com nível de 

investimento. Os efeitos dos anúncios de alteração de rating são no sentido esperado. 

No entanto, era esperado um resultado mais forte para perda do que para ganho do 

nível de investimento. Dos 23 eventos de rebaixamento identificados como 

envolvendo também a perda do nível de investimento, 9 ocorrem no dia seguinte ao 

dia da perda do nível de investimento do Brasil, ou seja, o rating soberano brasileiro 

foi rebaixado de -BBB para BB+ em 09/09/2015 e em 10/09/2015 a nota de 5 bancos 

e 4 empresas dos setores de petróleo e energia passou também de BBB- para BB+.  

Assim, a piora das notas dessas empresas ocorre porque esbarram no teto soberano, 

ou seja, por motivos externos e não pela piora da sua capacidade financeira ou 

disposição em pagar seus compromissos em dia, e o mercado pode ter reagido menos 

a esses anúncios, contribuindo, em consequência, para um CAAR menos acentuado. 

O comportamento da subamostra eventos com influência do rebaixamento do rating 

soberano brasileiro de 09/09/2015 será analisado profundamente na seção 4.5. 

A Figura 10 demonstra que na janela de evento de 41 dias (-20; +20) o CAAR inicia o 

movimento antes da data do anúncio dos eventos de rating, por volta de d -9, e se 

intensifica próximo ao dia do evento. As cotações das ações das empresas que 

receberam o rating com nível investimento aumentam ao longo das três janelas de 

evento, gerando CAAR crescente, enquanto a cotação das empresas que receberam 

o rating com nível especulativo é reduzida ao longo de toda a janela de evento, mas 

se acentuam próximo a d=0, conforme figura a seguir. 
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Figura 10 – CAAR perda e ganho de rating com nível investimento 

 

  Os AARs e CAARs para perda e ganho do nível de investimento para as três janelas 

de evento tem o mesmo comportamento com CAARs positivos crescente para o 

recebimento do rating com nível investimento e CAARs negativos decrescentes para 

a perda do rating com nível de investimento, ou seja, para o recebimento de um rating 

com nível especulativo. Esses resultados são compatíveis com a literatura sobre o 

impacto dos anúncios de rating no preço de ações e com os resultados encontrados 

por Dichev e Piotroski (2001) e Creighton, Gower e Richards (2007). 

Na janela de evento intermediária de 21 dias (-10; +10) observei que o CAAR começa 

negativo para os dois casos, nos primeiros dias da janela de evento, porém, antes 

mesmo da data da divulgação do recebimento do rating com nível de investimento, a 

cotação das ações das empresas começa a aumentar. Por outro lado, o CAAR das 

empresas que recebem rating com nível especulativo, com perda do rating com nível 

investimento, permanece negativo até o final da janela do evento. 

Adicionalmente, observei que a Figura 10 evidencia um efeito mais acentuado sobre 

o ganho do nível de investimento do que sobre a perda do nível de investimento, como 

ocorre na janela de evento mais ampla. 

Na menor janela de evento, 3 dias (-1; +1), verifiquei que os AARs das empresas com 

perda de nível de investimento são apenas negativos e os das empresas que recebem 

o nível de investimento, apenas positivos, ou seja, os efeitos sobre as duas 

subamostras são em sentidos opostos, conforme esperado. A Figura 10 demonstra 



 

 
 

68

que os efeitos sobre as duas subamostras são em sentidos opostos e relevantes, 

sendo o efeito mais acentuado para as elevações. 

De acordo com o teste T, o CAAR das janelas de 21 dias (-10; +10) e 41 dias (-20; 

+20) é significativo ao nível de 1%, entretanto, para a janela de evento de 3 dias (-1; 

+1), tem apenas relevância estatística residual de 10%. Os AARs da janela de 21 dias 

(-10; +10) demonstram significância estatística ao nível de 5% e residual de 10% para 

a janela de 41 dias (-20; +20). 

 Os CAARs, quando comparados com o grupo de controle, tem significância 

estatística de 1% para as janelas de 21 dias (-10; +10) e 41 dias (-20; +20), mas são 

insignificantes para a janela de 3 dias (-1; +1). Por outro lado, os AARs têm 

significância estatística para a subamostra perdas de rating com nível investimento ao 

nível de 1% para a janela de 21 dias (-10; +10) e residual (10%) para a janela de 41 

dias (-20; +20). 

Os resultados das subamostras perda e ganho de rating com nível de investimento, 

ou seja, o recebimento de um rating com nível especulativo partindo de um rating com 

nível de investimento e o recebimento de um rating com nível investimento, partindo 

de um com nível especulativo, suportam a Hipótese 3, uma vez que o anúncio do 

rebaixamento de ratings com nível de investimento para ratings com nível especulativo 

gera CAAR negativo significativo e o ganho do rating com nível investimento gera 

CAAR positivo crescente e relevante, ambos com significância estatística ao nível de 

1% para as duas maiores janelas de evento.  

4.3 Análises dos resultados da subamostra rebaixamento e elevação por porte 

de empresas 

As 61 empresas que sofreram eventos de rating e fazem parte da base de dados da 

pesquisa foram divididas em três grupos (maiores, médias e menores), de acordo com 

o valor dos seus respectivos ativos totais. Logo, foram classificadas 20 empresas 

como as maiores, 20 como as médias e 21 como as menores.  
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4.3.1 Análises dos resultados da subamostra rebaixamento por porte de empresas 

As 20 maiores empresas contribuem com 62 eventos de rebaixamento; as 20 médias, 

com 44; e as 21 menores, com 39. A Tabela 8 apresenta os resultados do AAR, CAAR 

e Teste T das subamostras das maiores, médias e menores empresas. É interessante 

reparar que todas as tendências apresentadas no dia do evento são invertidas nas 

maiores janelas de evento. 

 

 

Janela

eventtime AAR CAAR AAR CAAR AAR CAAR eventtime AAR CAAR AAR CAAR AAR CAAR
-20 -0,0018 -0,0018 -0,0002 -0,0002 0,0065 0,0065 -10 -0,0056 -0,0056 -0,0041 -0,0041 0,0084 0,0084
-19 -0,0075 -0,0092 -0,0047 -0,0049 0,0085 0,0150 -9 0,0027 -0,0029 -0,0029 -0,0071 -0,0108 -0,0023
-18 -0,0004 -0,0096 0,0028 -0,0021 -0,0030 0,0120 -8 0,0050 0,0021 0,0022 -0,0048 -0,0074 -0,0097
-17 -0,0055 -0,0151 -0,0043 -0,0064 0,0102 0,0222 -7 -0,0006 0,0016 -0,0101 -0,0149 -0,0143 -0,0241
-16 0,0026 -0,0125 -0,0060 -0,0124 -0,0076 0,0146 -6 -0,0013 0,0002 -0,0036 -0,0185 -0,0087 -0,0328
-15 0,0042 -0,0083 -0,0017 -0,0141 -0,0145 0,0001 -5 -0,0031 -0,0029 -0,0033 -0,0218 0,0057 -0,0271
-14 0,0080 -0,0003 0,0034 -0,0107 0,0083 0,0084 -4 0,0112 0,0083 0,0045 -0,0174 0,0004 -0,0267
-13 0,0047 0,0044 0,0104 -0,0003 -0,0059 0,0025 -3 -0,0010 0,0073 0,0053 -0,0121 -0,0075 -0,0341
-12 0,0047 0,0091 -0,0010 -0,0013 -0,0040 -0,0015 -2 -0,0033 0,0039 -0,0044 -0,0165 -0,0093 -0,0435
-11 -0,0033 0,0057 -0,0075 -0,0088 -0,0172 -0,0188 -1 -0,0032 0,0007 -0,0015 -0,0180 -0,0189 -0,0624
-10 -0,0056 0,0002 -0,0041 -0,0129 0,0084 -0,0104 0 -0,0084 -0,0077 0,0046 -0,0134 0,0021 -0,0603
-9 0,0027 0,0029 -0,0029 -0,0159 -0,0108 -0,0211 1 -0,0061 -0,0137 -0,0004 -0,0138 -0,0093 -0,0696
-8 0,0050 0,0079 0,0022 -0,0136 -0,0074 -0,0285 2 0,0070 -0,0067 0,0025 -0,0113 -0,0168 -0,0863
-7 -0,0006 0,0073 -0,0101 -0,0237 -0,0143 -0,0428 3 0,0052 -0,0015 -0,0052 -0,0165 -0,0141 -0,1004
-6 -0,0013 0,0060 -0,0036 -0,0273 -0,0087 -0,0515 4 0,0039 0,0024 0,0017 -0,0148 -0,0099 -0,1103
-5 -0,0031 0,0029 -0,0033 -0,0306 0,0057 -0,0458 5 0,0013 0,0037 0,0022 -0,0126 0,004 -0,1063
-4 0,0112 0,0140 0,0045 -0,0262 0,0004 -0,0455 6 0,0008 0,0045 -0,0045 -0,0171 -0,0008 -0,1071
-3 -0,0010 0,0130 0,0053 -0,0209 -0,0075 -0,0529 7 -0,0007 0,0039 -0,0016 -0,0187 -0,0097 -0,1169
-2 -0,0033 0,0097 -0,0044 -0,0253 -0,0093 -0,0623 8 -0,0026 0,0013 -0,0010 -0,0197 -0,0095 -0,1264
-1 -0,0032 0,0064 -0,0015 -0,0268 -0,0189 -0,0812 9 0,0026 0,0039 0,0001 -0,0196 -0,0103 -0,1367
0 -0,0084 -0,0019 0,0046 -0,0222 0,0021 -0,0790 10 0,0035 0,0074 -0,0053 -0,0249 0,0027 -0,1339
1 -0,0061 -0,0080 -0,0004 -0,0226 -0,0093 -0,0883
2 0,0070 -0,0010 0,0025 -0,0201 -0,0168 -0,1051
3 0,0052 0,0042 -0,0052 -0,0252 -0,0141 -0,1192 Janela
4 0,0039 0,0081 0,0017 -0,0235 -0,0099 -0,1291
5 0,0013 0,0094 0,0022 -0,0214 0,0040 -0,1251 eventtime AAR CAAR AAR CAAR AAR CAAR
6 0,0008 0,0103 -0,0045 -0,0259 -0,0008 -0,1259 -1 -0,0032 -0,0032 -0,0015 -0,0015 -0,0189 -0,0189
7 -0,0007 0,0096 -0,0016 -0,0275 -0,0097 -0,1356 0 -0,0084 -0,0116 0,0046 0,0031 0,0021 -0,0168
8 -0,0026 0,0070 -0,0010 -0,0285 -0,0095 -0,1451 1 -0,0061 -0,0177 -0,0004 0,0027 -0,0093 -0,0261
9 0,0026 0,0097 0,0001 -0,0284 -0,0103 -0,1554

10 0,0035 0,0131 -0,0053 -0,0337 0,0027 -0,1527
11 0,0055 0,0186 0,0009 -0,0328 -0,0082 -0,1609
12 -0,0048 0,0139 0,0065 -0,0263 0,0073 -0,1537
13 -0,0012 0,0127 0,0000 -0,0263 0,0026 -0,1511
14 0,0111 0,0238 0,0068 -0,0196 -0,0041 -0,1552
15 0,0131 0,0369 0,0134 -0,0062 -0,0078 -0,1630
16 0,0031 0,0400 -0,0062 -0,0124 0,0026 -0,1603
17 0,0009 0,0408 0,0029 -0,0095 -0,0015 -0,1618
18 0,0024 0,0432 -0,0050 -0,0145 -0,0091 -0,1709
19 -0,0049 0,0383 -0,0009 -0,0154 -0,0081 -0,1791
20 0,0020 0,0403 -0,0007 -0,0161 0,0124 -0,1667

Teste-T AR CAR AR CAR AR CAR
(-20; 20) 0,2136 6E-15 *** 0,0015 *** 1E-10 *** 0,0176 ** 5E-07 ***
(-10;10) 0,2586 1E-11 *** 0,0017 *** 1E-06 *** 0,01 *** 5E-05 ***
(-1;1) 0,0477 ** 0,1096 0,6981 0,1474 0,2719 0,0061 ***

Teste-T AR CAR AR CAR AR CAR
(-20; 20) 0,2234 0,0002 *** 0,6069 4E-15 *** 0,0034 *** 2E-09 ***
(-10;10) 0,7358 0,6887 0,1826 3E-11 *** 0,0011 *** 2E-06 ***
(-1;1) 0,0578 * 0,1221 0,6839 0,4354 0,2898 0,018 **

*** Significância de 1%; ** Significância de 5% e * Significância de 10%
O AAR e o CAAR são apresentados em termos percentuais.
Fonte: Elaboração própria do autor

Tabela  8 - AAR, CAAR e Test T por porte de empresa rebaixamento

(-20; +20) (-10; +10)
Maiores Médias Menores Maiores Médias Menores

Maiores x 0% (Controle) Médias x 0% (Controle) Menores x 0% (Controle)

(-1; +1)
Maiores Médias Menores

Test - T por porte de empresa rebaixamento

Maiores x Médias Maiores x Menores Médias x Menores
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Considerando o reflexo do efeito das mudanças de rating no preço das ações no dia 

do evento (d=0), percebi que ocorreu uma influência no sentido esperado para as 

empresas que fazem parte da subamostra das maiores empresas com efeito negativo 

sobre o preço das suas ações com AAR de -0,84%. Por outro lado, as empresas das 

subamostras médias e menores, teoricamente com acesso mais difícil a capital, 

apresentam um efeito no sentido oposto ao esperado, com resultados positivos 

respectivamente de +0,46% e +0,21% em d=0.  

A subamostra das maiores empresas tem CAAR negativo e decrescente ao longo da 

janela de evento de 3 dias (-1; + 1) fechando -1,77% e as médias continuam com 

CAAR positivo, embora decrescente, mantendo a tendência do dia do evento. No 

entanto, as menores empresas no final da janela 3 dias (-1; +1) já têm CAAR negativo 

mais acentuado (-2,61%) que o das demais subamostras, invertendo a tendência 

inicialmente apresentada. Nas demais janelas de evento, a subamostra das menores 

empresas, continua a ter uma reação mais forte a mudança de rating, como esperado 

e de acordo com os resultados encontrados por Dichev e Piotroski (2001) e Creighton, 

Gower e Richards (2007). 

As maiores empresas têm CAAR de +0,74% na janela evento de 21 dias (-10; +10) e 

+4,03% na janela de 41 dias (-20; + 20), invertendo a tendência do dia do evento e da 

menor janela de evento. As empresas da subamostra das médias também invertem a 

tendência das menores janelas nas maiores janelas. Assim sendo, até a janela de 3 

dias (-1; +1) tem CAAR positivo, enquanto nas maiores janelas têm CAAR negativo. 

Sendo -2,49% na janela de 21 dias (-10; +10) e -1,61% na janela de 41 dias (-20; + 

20). 

As menores empresas têm CAAR negativo decrescente que se acentua de forma 

relevante nas duas maiores janelas de evento analisadas. Na janela de evento de 21 

dias (-10; +10) é de -13,39% e na janela de 41 dias (-20; + 20) é -16,67%, em linha 

com a literatura sobre o impacto dos anúncios de rating no preço de ações que 

encontra uma resposta mais forte para as menores empresas. 

Assim, as menores empresas também invertem a tendência apresentada nos 

primeiros dias e já tem CAAR negativo na janela de evento de 3 dias (-1; +1). As 

médias invertem a tendência apenas na janela de 21 dias (-10; +10) com CAAR de -
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2,49%, enquanto as maiores passam a acumular resultados positivo na janela de 21 

dias (-10; +10), com +0,74%. 

Os comportamentos comentados ficam mais evidentes na Figura 11 com 

comportamento do CAAR na janela de evento de 41 dias (-20; +20) e no Apêndice H 

com o CAAR das três janelas de evento em forma de gráfico de linha.  

As maiores empresas (linha vermelha), apesar da má notícia de rebaixamento dos 

respectivos ratings, têm CAAR positivo em praticamente toda a janela de 41 dias (-20; 

+20).  

As ações das empresas da subamostra das menores sofrem o impacto mais 

acentuado do anúncio de rebaixamento de rating, como demonstra a linha azul, que 

apesar de iniciar positivo nos primeiros dias, inverte a tendência inicial e 

principalmente a partir de d-9 acumula rentabilidade negativa relevante.  

As empresas médias (linha verde) têm um comportamento intermediário, mas com 

CAAR negativo em todos os dias da janela de evento. 

 

Figura 11 – CAAR rebaixamento por porte de empresa 
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Na janela de evento intermediária, 21 dias (-10; +10), os efeitos dos anúncios de 

rebaixamento de rating por porte de empresa são exatamente os mesmos 

apresentados na janela de evento mais ampla.   

As menores empresas, linha azul, têm CAAR predominantemente negativo relevante 

e decrescente.  

A subamostra das empresas médias, linha verde, tem CAAR negativo relativamente 

próximo da neutralidade (-2,49%), enquanto a subamostra das maiores empresas, 

linha vermelha, tem CAAR positivo baixo pela maior parte da janela de evento 

intermediária. 

Na menor janela de evento analisada de 3 dias (-1; +1), o preço das ações das maiores 

empresas (linha vermelha) e das menores empresas tem CAAR negativo relevante 

principalmente para as menores empresas, como demonstra a linha azul, em linha 

com os resultados encontrados por Micu, Remolona e Wooldridge (2006) e Creighton, 

Gower e Richards (2007). Por outro lado, a subamostra das empresas médias tem 

CAAR positivo a partir de d0, como demonstra a linha verde da Figura 10.  

Os resultados dos AARs no dia do evento e CAARs da janela de evento de 3 dias (-

1; +1) são no sentido oposto aos das janelas de evento mais amplas e podem 

evidenciar a possibilidade de que o mercado antecipou o movimento antes do dia do 

evento (d=0).  

As maiores empresas, quando sofrem um rebaixamento de nota, têm CAAR negativo 

apenas na menor janela de evento e AAR negativos predominantemente antes no dia 

do evento. Nas maiores janelas, (-20; +20) e (-10; +10), o CAAR é no sentido oposto 

ao esperado, com valores positivos pouco importantes. Por outro lado, as empresas 

médias e menores têm comportamento esperado, com CAAR negativo nas maiores 

janelas e positivo na menor janela de evento. 

Os CAARs na janela de evento de 41 dias (-20; +20) e 21 dias (-10; +10) são 

significativos ao nível de 1% quando comparamos as maiores empresas com as 

médias, maiores com menores e médias com as menores. Neste último caso, foi 

significativo também ao nível de 1% para a janela de 3 dias (-1; +1).  
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Os AARs são significativos no nível de 1% para as janelas de 41 dias (- 20; +20) e 21 

dias (-10; +10) das maiores e menores e 21 dias (-10; +10) das médias comparadas 

com as menores e 5% na janela de 41 dias (-20; +20) das maiores comparadas com 

as menores e das médias comparadas com as menores. 

Os resultados suportam a Hipótese 3, uma vez que as empresas classificadas na 

subamostra das menores produzem CAAR negativo relevante com forte significância 

estatística e mais forte que o grupo das médias e maiores empresas. 

4.3.2 Análise dos resultados da subamostra elevação por porte de empresas 

Como apresentado anteriormente, as 61 empresas que tem eventos de rating da S&P no 

período de 2010 a 2020 e ação negociada na B3 com cotação diária na janela de evento 

estão divididas em três grupos, de acordo com o respectivo porte, classificado com base 

nos valores dos seus respectivos ativos totais em subamostras das maiores, médias e 

menores empresas. As subamostras das maiores e médias tem 20 empresas e as 

menores têm 21 empresas. As maiores empresas são responsáveis em conjunto por 30 

eventos de elevação de rating; as médias, por 34; e as menores, por 21.  

Como esperado, a subamostra das maiores empresas tem AAR positivo no dia do 

evento e CAAR positivo nas três janelas de evento analisadas. Notei que o efeito sobre 

os preços das ações é mais forte nos dias próximos ao dia do evento, com AAR em 

d=0 de +1,2%, CAAR 3 dias (-1; +1) de +2,22%, CAAR 21 dias (-10; +10) de +1,08% 

e CAAR 41 dias (-20; +20) de +0,86%. 

No entanto, as ações das empresas da subamostra médias têm comportamento 

diferente do esperado e, apesar da boa notícia, ou seja, do anúncio da elevação do 

rating corporativo, tem AARs negativos no dia do evento e acumulado negativo ao 

final de todas as janelas de evento analisadas, embora na menor janela de evento, 3 

dias (-1; +1), o resultado seja praticamente neutro, de -0,18%. Nas janelas mais 

amplas, os resultados são mais relevantes, -1,68% para a janela de evento de 21 dias 

(-10; +10) e de -4,99% na janela de 41 dias (-20; +20). 
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Por outro lado, as menores empresas no dia do evento têm AAR de -2,03% e CAAR 

de -4,06% na janela de 3 dias (-1; +1), mas já na janela de evento intermediária, ou 

seja, de 21 dias (-10; +10) o CAAR é praticamente neutro (-0.48) e fecha a janela mais 

ampla de 41 dias (-20; +20) com CAAR de + 3,63%, quer dizer, superior ao percentual 

apresentado pelas empresas que fazem parte da subamostra das maiores empresas.  

Ao analisar a janela de evento mais ampla da subamostra das menores empresas, é 

possível perceber que ocorre um movimento AAR forte no início da janela; no dia d-9 

o CAAR é de +4,75%, entretanto, no dia do evento se torna negativo (-1,78%). Em 

seguida, volta a crescer de maneira relevante no final da janela, chegando ao máximo 

de 3,91% em d-19. 

A Tabela 9, apresenta em termos percentuais os AARs, CAARs e os resultados do Teste T da 

subamostras das maiores, médias e menores empresas nas três janelas de evento analisadas. 

 

Janela

eventtime AAR CAAR AAR CAAR AAR CAAR eventtime AAR CAAR AAR CAAR AAR CAAR
-20 0,0014 0,0014 -0,0053 -0,0053 0,0083 0,0083 -10 0,0029 0,0029 0,0053 0,0053 0,008 0,008
-19 0,0007 0,0021 0,0014 -0,0039 0,0051 0,0134 -9 -0,0009 0,0020 0,0003 0,0056 0,012 0,02
-18 -0,0052 -0,0031 0,0050 0,0011 -0,0104 0,0030 -8 0,0024 0,0044 0,0029 0,0085 0,0018 0,0219
-17 0,0044 0,0013 0,0014 0,0025 -0,0005 0,0025 -7 0,0005 0,0049 0,0100 0,0185 -0,0075 0,0144
-16 -0,0033 -0,0021 -0,0095 -0,0070 -0,0130 -0,0105 -6 -0,0038 0,0011 0,0020 0,0205 0,0017 0,0161
-15 -0,0033 -0,0054 -0,0007 -0,0077 0,0173 0,0069 -5 -0,0045 -0,0033 0,0036 0,0241 -0,0021 0,014
-14 -0,0008 -0,0062 -0,0064 -0,0141 0,0040 0,0108 -4 -0,0034 -0,0067 -0,0113 0,0128 -0,0119 0,0021
-13 -0,0004 -0,0066 0,0043 -0,0098 0,0103 0,0212 -3 -0,0061 -0,0128 -0,0056 0,0072 0,0013 0,0034
-12 0,0015 -0,0051 0,0000 -0,0098 -0,0010 0,0202 -2 0,0049 -0,0080 0,0051 0,0122 0,0053 0,0087
-11 0,0011 -0,0040 -0,0046 -0,0144 0,0073 0,0275 -1 0,0050 -0,0029 -0,0037 0,0085 -0,0337 -0,025
-10 0,0029 -0,0011 0,0053 -0,0091 0,0080 0,0355 0 0,0122 0,0092 -0,0016 0,0069 -0,0203 -0,0453
-9 -0,0009 -0,0020 0,0003 -0,0088 0,0120 0,0475 1 0,0050 0,0142 0,0035 0,0104 0,0134 -0,0319
-8 0,0024 0,0004 0,0029 -0,0059 0,0018 0,0493 2 -0,0061 0,0082 -0,0086 0,0019 -0,0137 -0,0456
-7 0,0005 0,0009 0,0100 0,0041 -0,0075 0,0419 3 0,0011 0,0093 -0,0067 -0,0048 0,0066 -0,039
-6 -0,0038 -0,0028 0,0020 0,0061 0,0017 0,0436 4 -0,0053 0,0040 -0,0012 -0,0061 0,0114 -0,0276
-5 -0,0045 -0,0073 0,0036 0,0097 -0,0021 0,0415 5 0,0000 0,0039 -0,0065 -0,0126 0,0011 -0,0265
-4 -0,0034 -0,0107 -0,0113 -0,0016 -0,0119 0,0295 6 0,0025 0,0064 -0,0044 -0,0170 0,0019 -0,0246
-3 -0,0061 -0,0168 -0,0056 -0,0072 0,0013 0,0309 7 0,0046 0,0111 -0,0019 -0,0190 0,0025 -0,0221
-2 0,0049 -0,0119 0,0051 -0,0022 0,0053 0,0362 8 -0,0027 0,0084 0,0043 -0,0146 0,0114 -0,0107
-1 0,0050 -0,0069 -0,0037 -0,0059 -0,0337 0,0025 9 0,0078 0,0161 -0,0067 -0,0213 -0,0037 -0,0144
0 0,0122 0,0052 -0,0016 -0,0075 -0,0203 -0,0178 10 -0,0053 0,0108 0,0045 -0,0168 0,0096 -0,0048
1 0,0050 0,0102 0,0035 -0,0040 0,0134 -0,0044
2 -0,0061 0,0042 -0,0086 -0,0126 -0,0137 -0,0181
3 0,0011 0,0053 -0,0067 -0,0192 0,0066 -0,0115 Janela
4 -0,0053 0,0000 -0,0012 -0,0205 0,0114 -0,0001
5 0,0000 -0,0001 -0,0065 -0,0270 0,0011 0,0010 eventtime AAR CAAR AAR CAAR AAR CAAR
6 0,0025 0,0024 -0,0044 -0,0314 0,0019 0,0029 -1 0,0050 0,0050 -0,0037 -0,0037 -0,0337 -0,0337
7 0,0046 0,0071 -0,0019 -0,0334 0,0025 0,0054 0 0,0122 0,0172 -0,0016 -0,0053 -0,0203 -0,054
8 -0,0027 0,0044 0,0043 -0,0290 0,0114 0,0168 1 0,0050 0,0222 0,0035 -0,0018 0,0134 -0,0406
9 0,0078 0,0121 -0,0067 -0,0358 -0,0037 0,0131

10 -0,0053 0,0068 0,0045 -0,0312 0,0096 0,0227
11 0,0022 0,0090 -0,0003 -0,0315 0,0003 0,0230
12 0,0010 0,0100 -0,0044 -0,0359 0,0019 0,0249
13 0,0002 0,0102 -0,0022 -0,0382 0,0039 0,0288
14 -0,0075 0,0027 0,0001 -0,0381 -0,0031 0,0257
15 0,0023 0,0050 0,0008 -0,0373 0,0004 0,0261
16 -0,0010 0,0040 0,0041 -0,0332 0,0027 0,0288
17 0,0027 0,0067 -0,0034 -0,0366 -0,0107 0,0180
18 0,0024 0,0090 -0,0097 -0,0463 0,0018 0,0199
19 -0,0042 0,0049 -0,0048 -0,0511 0,0192 0,0391
20 0,0038 0,0086 0,0011 -0,0499 -0,0027 0,0363

Teste-T AR CAR AR CAR AR CAR
(-20; 20) 0,1611 1E-08 *** 0,6954 5E-07 *** 0,2378 9,91E-15 ***
(-10;10) 0,4269 0,468 0,7924 0,0117 ** 0,8419 0,053966 *
(-1;1) 0,0676 * 0,0712 * 0,2782 0,0018 *** 0,4575 0,023075 **

Teste-T AR CAR AR CAR AR CAR
(-20; 20) 0,7485 0,3348 0,122 2E-08 *** 0,5797 9,28E-08 ***
(-10;10) 0,6432 0,0238 ** 0,5189 0,639 0,9303 0,052954 *
(-1;1) 0,0901 * 0,1012 0,8049 0,0703 * 0,4354 0,018887 **

*** Significância de 1%; ** Significância de 5% e * Significância de 10%
O AAR e o CAAR são apresentados em termos percentuais.
Fonte: Elaboração própria do autor

Tabela 9 - AAR, CAAR e Teste T por porte de empresa elevação

(-20; +20) (-10; +10)
Maiores Médias Menores Maiores Médias Menores

Maiores x 0% Médias x 0% Menores x 0%

(-1; +1)
Maiores Médias Menores

Test - T por porte de empresa elevação

Maiores x Médias Maiores x Menores Médias x Menores
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Colocando o CAAR da janela de evento mais ampla, de 41 dias (-20; +20) em um 

gráfico de linha, conforme Figura 12, observei que que as maiores empresas (linha 

vermelha) tem CAAR negativo até poucos dias antes do dia do evento e depois 

acumulam AARs positivos, entretanto, não muito relevantes em linha com os 

resultados encontrados por Creighton, Gower e Richards (2007), Norden e Weber 

(2004), Seiber (2010) e Caselli, Gandolfi e Soana (2016). 

 

Figura 12 – CAAR elevação por porte de empresa 

 

Por outro lado, as menores empresas têm CAAR positivo relevante antes do anúncio 

da elevação do rating, em especial entre os dias -13 e -2. Aparentemente, investidores 

foram capazes de antecipar o anúncio da elevação de rating, mas no dia do evento o 

AAR foi bastante negativo, como se tivesse ocorrido um movimento antecipado 

exagerado. Na sequência, o CAAR é corrigido de forma exagerada, ficando negativo 

até d+5, quando volta a acumular resultados positivos significativos até o final da 

janela de evento. Sendo assim, o CAAR da subamostra das menores empresas está 

alinhado com os encontrados por Jorion e Zhang (2007). 
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As empresas médias exibem CAAR mais negativo das subamostras analisadas, tendo 

apresentado resultados positivos acumulados em apenas pequenos períodos 

anteriores ao evento de elevação de rating e CAAR bastante negativo decrescente 

até o final da janela de evento. Dos 34 eventos de elevação da subamostra das 

empresas médias, 9 eventos têm CAAR negativo no final da janela de evento de 41 

dias (-20; +20), sendo 3 eventos de empresas que atuam no setor de Fabricação de 

Produtos de Carne, 3 Produtores de Aço, 1 Fabricante de Cosméticos, 1 de Empresa 

Geradora de Energia e 1 Atacadista de Petróleo. 

Conforme Apêndice I, com o CAAR das três janelas de evento em forma de gráfico de 

linha, observei que na janela de evento intermediária de 21 dias (-10; +10) é possível 

constatar que o efeito sobre o preço das ações próximo ao dia dos eventos é mais 

acentuado para a subamostra das menores empresas (linha azul) comparativamente 

com as maiores e médias, mas no sentido contrário e diferente do esperado. As 

empresas médias também apresentam comportamento diferente do esperado com 

CAAR negativo decrescente e fechando a janela de evento com o menor valor das 

três subamostras. No entanto, as empresas grandes apresentam o resultado 

esperado com CAAR positivo. 

A janela de evento mais ampla apresenta as observações com teste T mais 

significativas, ao nível de 1%; os testes para a janela de 21 dias (-10; +10) são 

significativos ao nível de 5%, quando comparamos as maiores empresas com as 

menores, e apresentam significância residual de 10% quando compara a subamostra 

das médias com a subamostra das menores empresas.  

Na janela de evento de 3 dias (-1; +1) os CAARs são significativos estatisticamente 

no nível de 1% para as maiores e menores, 5% para as médias e menores e 10% 

quando comparamos o CAAR das maiores empresas com o das médias. No entanto, 

os AARs não apresentaram significância estatística relevante.  

Os resultados dos testes suportam a Hipótese 3, uma vez que os anúncios de 

elevações de ratings da subamostra das menores empresas geram CAAR positivo 

significativo superior ao das subamostras das médias e maiores empresas.  
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4.4 Análise dos resultados da subamostra rebaixamentos e elevações 

Dos 230 eventos de rating que fazem parte do estudo, 145 eventos são de 

rebaixamento de rating e 85, de elevações de rating.  

A Tabela 10 apresenta em termos percentuais o AAR, CAAR e os resultados do Teste T 

das subamostras rebaixamentos e elevações para as três janelas de eventos analisadas 

no âmbito dessa dissertação. Como esperado, o AAR negativo aparece com mais 

frequência nos eventos de rebaixamentos de rating do que nos eventos de elevação e o 

CAAR dos rebaixamentos é sensivelmente inferior ao das elevações de rating. 

 

Janela

eventtime AAR CAAR AAR CAAR eventtime AAR CAAR AAR CAAR
-20 0,0009 0,0009 0,0004 0,0004 -10 -0,0014 -0,0014 0,0051 0,0051
-19 -0,0023 -0,0014 0,0021 0,0025 -9 -0,0026 -0,0040 0,0028 0,0079
-18 -0,0001 -0,0015 -0,0024 0,0001 -8 0,0008 -0,0032 0,0025 0,0104
-17 -0,0009 -0,0024 0,0020 0,0021 -7 -0,0072 -0,0103 0,0023 0,0127
-16 -0,0027 -0,0052 -0,0082 -0,0061 -6 -0,0040 -0,0143 -0,0001 0,0126
-15 -0,0026 -0,0078 0,0028 -0,0033 -5 -0,0008 -0,0151 -0,0006 0,0119
-14 0,0067 -0,0011 -0,0019 -0,0051 -4 0,0062 -0,0089 -0,0087 0,0032
-13 0,0036 0,0024 0,0041 -0,0010 -3 -0,0008 -0,0098 -0,0041 -0,0008
-12 0,0006 0,0031 0,0003 -0,0007 -2 -0,0053 -0,0150 0,0051 0,0042
-11 -0,0083 -0,0053 0,0003 -0,0004 -1 -0,0069 -0,0220 -0,0081 -0,0038
-10 -0,0014 -0,0066 0,0051 0,0048 0 -0,0016 -0,0235 -0,0014 -0,0052
-9 -0,0026 -0,0093 0,0028 0,0075 1 -0,0052 -0,0288 0,0065 0,0013
-8 0,0008 -0,0084 0,0025 0,0100 2 -0,0008 -0,0295 -0,0090 -0,0076
-7 -0,0072 -0,0156 0,0023 0,0123 3 -0,0031 -0,0326 -0,0006 -0,0083
-6 -0,0040 -0,0196 -0,0001 0,0122 4 -0,0005 -0,0331 0,0004 -0,0078
-5 -0,0008 -0,0204 -0,0006 0,0116 5 0,0023 -0,0308 -0,0024 -0,0102
-4 0,0062 -0,0142 -0,0087 0,0029 6 -0,0012 -0,0321 -0,0004 -0,0106
-3 -0,0008 -0,0150 -0,0041 -0,0012 7 -0,0034 -0,0354 0,0015 -0,0091
-2 -0,0053 -0,0203 0,0051 0,0039 8 -0,0039 -0,0394 0,0036 -0,0055
-1 -0,0069 -0,0272 -0,0081 -0,0042 9 -0,0016 -0,0410 -0,0009 -0,0064
0 -0,0016 -0,0288 -0,0014 -0,0056 10 0,0006 -0,0404 0,0023 -0,0041
1 -0,0052 -0,0340 0,0065 0,0009
2 -0,0008 -0,0348 -0,0090 -0,0080
3 -0,0031 -0,0379 -0,0006 -0,0087 Janela
4 -0,0005 -0,0384 0,0004 -0,0082
5 0,0023 -0,0361 -0,0024 -0,0106 eventtime AAR CAAR AAR CAAR
6 -0,0012 -0,0373 -0,0004 -0,0110 -1 -0,0024 -0,0024 0,0167 0,0167
7 -0,0034 -0,0407 0,0015 -0,0095 0 0,0789 0,0765 -0,0245 -0,0077
8 -0,0039 -0,0447 0,0036 -0,0059 1 -0,0318 0,0447 -0,0041 -0,0118
9 -0,0016 -0,0463 -0,0009 -0,0068

10 0,0006 -0,0457 0,0023 -0,0045
11 0,0004 -0,0453 0,0007 -0,0037
12 0,0019 -0,0434 -0,0009 -0,0047
13 0,0002 -0,0432 0,0002 -0,0045
14 0,0057 -0,0375 -0,0034 -0,0079
15 0,0076 -0,0299 0,0012 -0,0067
16 0,0001 -0,0298 0,0019 -0,0048
17 0,0009 -0,0289 -0,0031 -0,0078
18 -0,0029 -0,0319 -0,0026 -0,0104
19 -0,0046 -0,0364 0,0013 -0,0091
20 0,0040 -0,0325 0,0011 -0,0080

Teste-T AAR CAAR AAR CAAR AAR CAAR
(-20; 20) 0,072954 * 1E-13 *** 0,08921 * 1,2E-11 *** 0,4888 1,8E-05 ***
(-10;10) 0,017612 ** 2E-07 *** 0,00822 *** 1,5E-07 *** 0,90979 0,07914 *

(-1;1) 0,168368 0,0747 * 0,14469 0,0469 ** 0,63364 0,11694

*** Significância de 1%; ** Significância de 5% e * Significância de 10%
O AAR e o CAAR são apresentados em termos percentuais.
Fonte: Elaboração própria do autor

Tabela 10 - AAR, CAAR e Teste T rebaixamentos e elevações

(-20; +20) (-10; +10)
Rebaixamentos Elevações Rebaixamentos Elevações

(-1; +1)
Rebaixamentos Elevações

 Teste T rebaixamentos e elevações

Rebaixamento x 0% Elevações x 0%Rebaixamento x Elevações
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Considerando o reflexo do efeito das mudanças de rating no preço das ações no dia 

do evento (d=0), percebi que ocorreu influência no sentido oposto ao esperado em 

ambos os casos, ou seja, as empresas que sofreram rebaixamento de nota no dia do 

evento têm AAR de +7,89%, enquanto as empresas que receberam elevação de nota 

tiveram um AAR de -2,45%. Esse comportamento persiste na janela de evento de 3 

dias (-1; +1), na qual os rebaixamentos têm CAAR de +4,47% e as elevações, de -

1,18%. 

No entanto, nas maiores janelas de evento, ou seja, de 21 dias (-10; +10) e 41 dias (-

20; +20) dias, o CAAR dos rebaixamentos inverte a tendência dos dias próximos ao 

dia do evento e fica respectivamente em -4,04% e -3,25%, mas as elevações 

continuam apresentando tendência negativa, embora tenham recuperado parte do 

resultado negativo e fecham a janela de evento de 21 dias (-10; +10) com CAAR de 

apenas -0,41% e -0,80% para a janela de 41 dias (-20; +20).  

Os resultados evidenciam a possibilidade de os investidores estarem reagindo 

antecipadamente à mudança do rating. Investidores podem ter conseguido acesso a 

informações privilegiadas, se antecipado ao anúncio do novo rating e, após o evento, 

ocorre a correção da cotação das ações. 

Com o CAAR das janelas de evento construí gráficos de linha que possibilitam 

acompanhar a evolução do CAAR. Na Figura 13 o CAAR da janela de evento de 41 

dias (-20; +20) e para as três janelas de evento no Apêndice J: 

 

Figura 13 – CAAR rebaixamento e elevação 
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Na janela de evento de 41 dias (-20; +20), observei, como a maior parte da literatura 

sobre o impacto dos anúncios de rating no preço de ações, que o efeito das alterações 

de rating é mais acentuado no caso dos rebaixamentos (linha vermelha) do que nas 

elevações (linha verde) e que os investidores anteciparam a notícia a partir de d-10 

quando os AARs negativos para rebaixamento e positivos para elevação se 

intensificam.  

Esses resultados estão alinhados com a maioria dos estudos de rating que encontram 

uma resposta assimétrica para os rebaixamentos e elevações, com CAARs negativos 

significantes para os rebaixamentos e retornos insignificantes para as elevações, 

conforme Creighton, Gower e Richards (2007), Norden e Weber (2004), Seiber (2010) 

e Caselli, Gandolfi e Soana (2016). 

Na janela de evento de 21 dias (-10; +10), conforme Apêndice J, o comportamento 

não muda em relação à janela de evento mais ampla 41 dias (-20; +20). Assim, 

observei uma resposta assimétrica as alterações de rating, com AARs negativos 

relevantes para rebaixamentos e CAAR pouco relevante para elevações. 

Para a janela de evento de 3 dias (-1; +1), o gráfico de linha do Apêndice J evidência 

o comportamento das duas subamostras no sentido oposto ao esperado, ou seja, as 

ações que recebem rebaixamento de nota, linha vermelha, com CAAR positivo (+ 

4,47%) e as ações que receberam uma elevação, linha verde, com CAAR negativo (-

1,18%). Observei que o rebaixamento gera efeitos relevantes e a elevação, efeitos 

pouco relevantes. 

Os resultados do Teste T demonstram que os CAARs dos rebaixamentos, quando 

comparados com os das elevações, são significativos no nível de 1% nas janelas 41 

dias (-20; +20) e 21 dias (-10; +10) e tem significância estatística residual ao nível de 

10% para a janela de 3 dias (-1; +1).  

Os AARs das janelas de 21 dias (-10; +10) têm significância estatística de 5% e o da 

janela de 41 dias (-20; +20), significância estatística residual de 10%. 

Comparando os resultados dos grupos de controle, ou seja, o rebaixamento contra a 

rentabilidade de 0%, encontrou-se um nível de significância estatística de 1% para o 

CAAR das janelas de evento de 21 dias (-10; +10) e 41 dias (-20; +20), de 5% para a 

janela de evento de 3 dias (-1; +1) e de 1% para o AAR na janela de evento de 21 dias 
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(-10; +10) dias e 10% na janela de evento de 41 dias (-20; +20) dias, entretanto, para 

a janela de 3 dias (-1; +1), o AAR é estatisticamente irrelevante. 

Os resultados dos testes das elevações com a rentabilidade de 0% foram todos 

insignificantes para os AARs em todas as janelas de evento e para o CAAR são 

estatisticamente relevantes nos níveis de 1% para janela de evento de 41 dias (-20; 

+20), 10% para a janela de 21 dias (-10; +10) e insignificantes para a janela de 3 dias 

(-1; +1).  

Analisando comparativamente as subamostras de elevação de rating com a 

subamostra da elevação de rating com o recebimento do nível investimento percebi 

que os CAARs se movimentam em sentidos opostos. O CAAR das empresas que 

ganharam o rating com nível investimento tem AAR e CAAR positivos e crescentes e 

relevantes ao longo de todas as janelas de evento, como esperado, e as empresas 

que receberam apenas uma elevação de rating tem AAR e CAAR negativos próximos 

a neutralidade.  

Por outro lado, comparando os resultados do CAAR do rebaixamento de rating 

corporativo com o CAAR da perda do rating corporativo com nível investimento, ou 

seja, o recebimento de um rating com nível especulativo quando o rating anterior era 

com nível investimento, observei que o resultado na maior janela de evento é bastante 

semelhante. O CAAR do rebaixamento é de -3,25% enquanto para a perda do nível 

investimento é de -3,48% na janela de 41 dias (-20; +20).  

No entanto, nas menores janelas de evento a subamostra de rebaixamento de rating 

apresenta uma reação mais acentuada. Na janela de evento de 21 dias (-10; + 10) a 

subamostra rebaixamento tem CAAR de -4,04% ao final da janela de evento enquanto 

a subamostra perda do rating com nível investimento tem CAAR de apenas -2,42%, 

ou seja, 40% inferior.  

No dia do evento e na menor janela de evento os movimentos ocorreram em sentidos 

opostos. A subamostra dos rebaixamentos tem um comportamento diferente do 

esperado com CAAR positivo e relevante, +4,47% para a janela de evento de 3 dias 

(-1; +1) e AAR de +7,65% no dia do evento. Por outro lado, a subamostra da perda do 

rating com nível investimento tem CAAR de -1,59% e AAR de -0,76%, ou seja, 

negativo, mas pouco relevante. 
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Esses resultados são diferentes do esperado, uma vez que os eventos de 

rebaixamento de rating que envolvem também a perda do rating com nível 

investimento deveriam produzir uma resposta mais acentuada no preço das ações. 

Assim sendo, na seção seguinte, será analisado com maior profundidade o 

comportamento das subamostras de rebaixamento de rating com a intenção de 

analisar e explicar esse resultado diferente do esperado. 

4.5 Análise dos resultados das subamostras rebaixamentos  

Nessa seção, os 145 eventos de rebaixamento são divididos em dois grupos: eventos 

de ratings que ocorreram até 30 dias após o rebaixamento do rating soberano e 

eventos que ocorreram mais de 30 dias depois dos eventos de rebaixamento do rating 

soberano do Brasil. Os eventos que ocorrem em datas próximas ao evento de rating 

soberano são classificados como eventos com influência do rebaixamento do rating 

soberano (eventos rating soberano), uma vez que ocorreram porque esbarraram no 

teto soberano. Os demais eventos são os eventos independentes, ou sem influência 

de eventos com rating soberano.  

No período do estudo, o rating soberano do Brasil sofreu quatro rebaixamentos pela 

Standard & Poor’s, conforme a seguir. 

1. 24/03/2014 de BBB+ para BBB- 

2. 09/09/2015 de BBB- para BB+, com perda do nível de investimento 

3. 17/02/2016 de BB+ para BB 

4. 01/11/2018 de BB para BB- 

Identifiquei 11 eventos de rebaixamento de rating corporativo que ocorreram logo após 

o rebaixamento da nota do Brasil em 24/03/2014, 15 eventos poucos dias após o 

rebaixamento de 09/09/2014 e 17 eventos após o evento de 17/02/2016, totalizando 

43 eventos. No entanto, não foram localizados eventos de rebaixamento de rating 

corporativo próximos ao rebaixamento do rating do Brasil de BB para BB- em 

01/11/2018. Assim, a seguir, analisarei o comportamento do preço das ações dos 43 

eventos que foram rebaixados basicamente como consequência do rebaixamento do 

rating soberano do Brasil com os demais 102 eventos. 
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4.5.1 Análise dos resultados da subamostra rebaixamento de eventos 

independentes e rebaixamento de eventos dependentes 

Para análise a análise aprofundada dos rebaixamentos de rating, separei os eventos 

de rebaixamento de ratings corporativos que ocorreram até 30 dias após o 

rebaixamento do rating soberano (43 eventos) e os classifiquei como eventos com 

influência do rebaixamento do rating soberano (eventos dependentes do evento de 

rating soberano).  

A premissa da análise é que, nesses casos, o rebaixamento do rating corporativo 

ocorra porque o rating soberano está limitando o rating da empresa, ou seja, porque 

o rating corporativo esbarrou no teto soberano. Desse modo, a nota da empresa é 

reduzida apenas porque o rating soberano piorou, sem qualquer piora na condição 

financeira da empresa ou na sua disposição de fazer os pagamentos referentes aos 

seus compromissos financeiros em dia. Esses eventos são comparados com os 

demais 102 eventos classificados como eventos independentes que não sofrem 

influência do rebaixamento do rating soberano. 

A Tabela 11 apresenta os AARs, CAARs e os resultados do Teste T em termos 

percentuais para as três janelas de evento em análise 41 dias (-20; +20), 21 dias (-10; 

+10) e 3 dias (-1; +1). 

Como esperado, observei o efeito da alteração de rating sobre o preço das ações para 

as duas subamostras de rebaixamento e verifiquei que existe aparente e relevante 

influência do tipo de rebaixamento sobre o comportamento da cotação das ações das 

empresas. Os eventos independentes têm uma reação mais forte ao rebaixamento do 

rating nas 3 janelas de evento analisadas com CAAR negativo relevante, enquanto os 

eventos que ocorrem em função do rebaixamento do rating soberano têm efeito 

sensivelmente inferior e CAAR próximo a neutralidade.  

Na janela de evento de 3 dias (-1; +1) o CAAR dos eventos independentes é -1,86% 

e para os eventos influenciados pelo rebaixamento do rating soberano apenas -0,23%. 

Na janela de evento de 21 dias (-10; +10), a diferença é ainda mais acentuada e os 

eventos independentes têm CAAR de -5,81%, ao passo que os eventos influenciados 

pelo rebaixamento do rating soberano têm CAAR de +0,15%. Na janela de evento de 



 

 
 

83

evento mais ampla, ou seja, de 41 dias (-20; +20) os eventos independentes têm um 

CAAR de -5,27% contra +1,54% dos eventos com influência do risco soberano. 

 

 

 

Apenas no dia do evento (d=0) o AAR dos eventos influenciados pelo rebaixamento 

do rating soberano é superior ao dos eventos independentes (-0,31% x -0,09%), 

entretanto, no final da menor janela de evento, de 3 dias (-1; +1), o CAAR dos eventos 

independentes já apresenta um CAAR bastante superior. 

Janela

eventtime AAR CAAR AAR CAAR eventtime AAR CAAR AAR CAAR
-20 0,0021 0,0021 -0,0019 -0,0019 -10 -0,0017 -0,0017 -0,0006 -0,0006
-19 -0,0016 0,0005 -0,0039 -0,0058 -9 -0,0052 -0,0069 0,0034 0,0028
-18 -0,0008 -0,0003 0,0015 -0,0043 -8 0,0022 -0,0047 -0,0024 0,0004
-17 -0,0007 -0,0010 -0,0015 -0,0058 -7 -0,0117 -0,0164 0,0036 0,0041
-16 -0,0031 -0,0042 -0,0018 -0,0076 -6 -0,0044 -0,0208 -0,0032 0,0009
-15 -0,0067 -0,0108 0,0069 -0,0006 -5 0,0012 -0,0196 -0,0055 -0,0046
-14 0,0074 -0,0035 0,0051 0,0044 -4 0,0066 -0,0129 0,0052 0,0006
-13 0,0031 -0,0004 0,0048 0,0092 -3 -0,0019 -0,0148 0,0016 0,0022
-12 0,0003 -0,0001 0,0014 0,0106 -2 -0,0056 -0,0204 -0,0044 -0,0023
-11 -0,0092 -0,0093 -0,0064 0,0042 -1 -0,0095 -0,0299 -0,0009 -0,0031
-10 -0,0017 -0,0110 -0,0006 0,0036 0 -0,0009 -0,0308 -0,0031 -0,0063
-9 -0,0052 -0,0161 0,0034 0,0070 1 -0,0081 -0,0390 0,0017 -0,0046
-8 0,0022 -0,0139 -0,0024 0,0046 2 -0,0019 -0,0408 0,0019 -0,0027
-7 -0,0117 -0,0256 0,0036 0,0083 3 -0,0035 -0,0443 -0,0023 -0,0050
-6 -0,0044 -0,0300 -0,0032 0,0051 4 -0,0018 -0,0461 0,0025 -0,0024
-5 0,0012 -0,0288 -0,0055 -0,0004 5 0,0035 -0,0426 -0,0004 -0,0029
-4 0,0066 -0,0222 0,0052 0,0048 6 -0,0020 -0,0446 0,0007 -0,0022
-3 -0,0019 -0,0240 0,0016 0,0064 7 -0,0059 -0,0506 0,0026 0,0004
-2 -0,0056 -0,0296 -0,0044 0,0019 8 -0,0047 -0,0553 -0,0022 -0,0017
-1 -0,0095 -0,0391 -0,0009 0,0011 9 -0,0037 -0,0589 0,0032 0,0015
0 -0,0009 -0,0401 -0,0031 -0,0021 10 0,0009 -0,0581 0,0001 0,0015
1 -0,0081 -0,0482 0,0017 -0,0004
2 -0,0019 -0,0501 0,0019 0,0015
3 -0,0035 -0,0536 -0,0023 -0,0008 Janela
4 -0,0018 -0,0553 0,0025 0,0018
5 0,0035 -0,0519 -0,0004 0,0013 eventtime AAR CAAR AAR CAAR
6 -0,0020 -0,0539 0,0007 0,0020 -1 -0,0095 -0,0095 -0,0009 -0,0009
7 -0,0059 -0,0598 0,0026 0,0046 0 -0,0009 -0,0104 -0,0031 -0,0040
8 -0,0047 -0,0645 -0,0022 0,0025 1 -0,0081 -0,0186 0,0017 -0,0023
9 -0,0037 -0,0682 0,0032 0,0057

10 0,0009 -0,0673 0,0001 0,0057
11 -0,0024 -0,0697 0,0070 0,0127
12 0,0031 -0,0666 -0,0010 0,0118
13 0,0021 -0,0645 -0,0044 0,0074
14 0,0058 -0,0587 0,0054 0,0128
15 0,0093 -0,0494 0,0035 0,0163
16 0,0007 -0,0488 -0,0011 0,0152
17 0,0004 -0,0484 0,0020 0,0172
18 -0,0050 -0,0534 0,0020 0,0192
19 -0,0046 -0,0580 -0,0045 0,0147
20 0,0053 -0,0527 0,0007 0,0154

Teste-T AR CAR AR CAR AR CAR
(-20; 20) 0,072953645 * 1,3606E-13 *** 0 1,78607E-05 *** 0,0892 * 1,2E-11 ***
(-10;10) 0,017611649 ** 2,23449E-07 *** 1 0,079136722 * 0,0082 *** 1,5E-07 ***
(-1;1) 0,168367997 0,074674107 * 1 0,1169 0,1447 0,0469 **

*** Significância de 1%; ** Significância de 5% e * Significância de 10%
O AAR e o CAAR são apresentados em termos percentuais.
Fonte: Elaboração própria do autor

Tabela 11 - AAR, CAAR e Teste T - Eventos independentes e eventos influenciados pelo rebaixamento do rating  soberano

(-20; +20) (-10; +10)
Eventos Independentes Eventos Rating Soberano Eventos Independentes Eventos Rating Soberano

(-1; +1)
Eventos Independentes Eventos Rating Soberano

Teste T  dos eventos independentes e eventos sobre a influência do rebaixamento do rating soberano
Eventos Independentes x Rating Soberano Eventos Rating Soberano x 0% Eventos Independentes x 0%
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O Apêndice K apresenta CAAR das três janelas de evento, 41 dias (-20; +20), 21 dias 

(-10; +10) e 3 dias (-1; +1), em forma de gráfico de linha e demonstra um forte impacto 

para a subamostra dos eventos independentes (linha vermelha) e um impacto suave 

para a subamostra eventos que sofreram influência do rebaixamento do rating 

soberano (conforme linha azul) nas 3 janelas de evento. 

Esse comportamento fica evidente na Figura 14 com o CAAR da janela de evento de 

41 dias (-20; +20), a seguir: 

 

Figura 14 – CAAR dos eventos independentes e eventos dependentes 

 

Na janela de evento de 21 dias (-10; +10), observei o mesmo comportamento da janela 

de evento mais ampla, com efeito sensivelmente superior para os eventos de 

rebaixamento independentes (linha vermelha) em relação aos eventos que foram 

rebaixados porque esbarraram no limite imposto pelo rating soberano do Brasil (linha 

azul). Na janela de evento de 3 dias (-1; +1) o CAAR dos eventos sobre a influência 

do rating soberano é negativo ao longo de toda a janela, embora fique bem próximo 

da neutralidade, enquanto o rebaixamento dos eventos independentes tem o mesmo 

comportamento apresentado nas janelas de evento mais amplas com impacto 

relevante, 

Os resultados para o teste T presumindo duas amostras com variâncias diferentes 

para as janelas de evento de 41 dias (-20; +20), 21 dias (-10; +10) e 3 dias (-1; +1) 

das subamostras dos eventos independentes com os eventos dependentes do 

rebaixamento do rating soberano tem CAAR significativo no nível de 1% para as 

janelas de 21 dias (-10; +10) e 41 dias (-20; +20) e com significância residual de 10% 

para a janela de 3 dias (-1; +1). Assim, os resultados observados são estatisticamente 
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relevantes. O AAR se mostrou significativo ao nível de 5% na janela de evento de 21 

dias (-10; +10) e teve significância residual de 10% para a janela de 41 dias (-20; +20).  

Para os grupos de controle, temos os seguintes resultados: para eventos 

independentes comparados com o grupo de controle (0%), o CAAR significância 

estatística ao nível de 1% para as janelas de evento de 21 dias (-10; +10) e 41 dias (-

20; +20) e de 5% para a janela de evento de 3 dias (-1; +1). Por outro lado, os AARs 

são significativos ao nível de 1% para a janela de evento de 21 dias (-10; +10) e 

apresenta significância estatística residual de 10% para a janela de evento de 21 dias 

(-20; +20).  

Os eventos de rating com influência do rebaixamento do rating soberano, quando 

testados com o retorno de 0%, têm baixo nível de confiança, indicando que o retorno 

das ações das empresas foi pouco afetado por rebaixamentos quando ocorreram 

imediatamente após o rebaixamento do rating soberano.  

Os resultados dos testes suportam a Hipótese 4, uma vez que os anúncios de 

rebaixamento de ratings de eventos independentes do rebaixamento do rating 

soberano geram CAAR negativo relevante bastante superior ao CAAR dos eventos 

que foram influenciados pelo rebaixamento provocado pelo rebaixamento do rating 

soberano, ou seja, pela imposição do teto soberano sobre os ratings corporativos. 

4.5.2 Análise dos resultados da subamostra rebaixamento de eventos 

independentes e rebaixamento de eventos dependentes por evento 

soberano 

Agora, os resultados dos eventos independentes são analisados com os eventos de 

cada uma das subamostras de rebaixamento sobre influência do rebaixamento do 

rating soberano, ou seja, os 102 eventos de rebaixamento de rating independentes 

são comparados com os 11 eventos com influência do evento de rebaixamento do 

rating soberano de 24/03/2014, com os 15 eventos influenciados pelo rebaixamento 

do rating soberano de 09/09/2014 e com os 17 eventos influenciados pelo evento de 

rating soberano de 17/02/2016. 
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A Tabela 12 apresenta os valores, em termos percentuais, do AAR, CAAR e Teste T 

dos eventos independentes, dos eventos com influência do rebaixamento do rating 

soberano de 24/03/2014, dos eventos com influência do rebaixamento de 09/09/2015 

e dos eventos influenciados pelo rebaixamento do rating brasileiro de17/02/2016.  

Considerando o efeito da alteração de rating sobre o preço das ações das quatro 

subamostras de rebaixamento, apenas os eventos independentes e os rebaixamentos 

sobre a influência do rebaixamento do rating soberano de 09/09/2015 − quando o 

rating do Brasil foi rebaixado de BBB- para BB+, ou seja, quando o País perdeu o nível 

de investimento e passou a ter um rating com Nível Especulativo − tem CAAR negativo 

nas três janelas de evento. É importante ressaltar que o CAAR dos eventos 

independentes é mais forte que os dos eventos de 09/09/2015.  

Os eventos de rebaixamento de rating que ocorreram por causa da redução do rating 

soberano de 24/03/2014 e 17/02/2016 têm CAAR positivo (+2,61% e +3,02%) na 

janela de evento mais ampla.  

 

Janela

eventtime AAR CAAR AAR CAAR AAR CAAR AAR CAAR eventtime AAR CAAR AAR CAAR AAR CAAR AAR CAAR
-20 0,0021 0,0021 0,0020 0,0020 -0,0038 -0,0038 -0,0027 -0,0027 -10 -0,0017 -0,0017 0,0033 0,0033 -0,0078 -0,0078 0,0034 0,0034
-19 -0,0016 0,0005 -0,0079 -0,0059 -0,0092 -0,0130 0,0033 0,0006 -9 -0,0052 -0,0069 -0,0003 0,0029 0,0016 -0,0062 0,0074 0,0107
-18 -0,0008 -0,0003 0,0015 -0,0044 0,0066 -0,0065 -0,0029 -0,0024 -8 0,0022 -0,0047 0,0032 0,0062 -0,0079 -0,0141 -0,0012 0,0096
-17 -0,0007 -0,0010 -0,0017 -0,0061 -0,0029 -0,0093 -0,0001 -0,0025 -7 -0,0117 -0,0164 0,0093 0,0154 -0,0007 -0,0149 0,0039 0,0134
-16 -0,0031 -0,0042 -0,0047 -0,0108 -0,0009 -0,0103 -0,0007 -0,0032 -6 -0,0044 -0,0208 -0,0101 0,0054 -0,0052 -0,0201 0,0031 0,0165
-15 -0,0067 -0,0108 0,0088 -0,0020 0,0003 -0,0099 0,0116 0,0084 -5 0,0012 -0,0196 0,0009 0,0063 -0,0119 -0,0320 -0,0041 0,0124
-14 0,0074 -0,0035 0,0027 0,0006 0,0016 -0,0083 0,0096 0,0181 -4 0,0066 -0,0129 0,0014 0,0077 0,0075 -0,0245 0,0058 0,0182
-13 0,0031 -0,0004 -0,0064 -0,0058 0,0101 0,0018 0,0074 0,0254 -3 -0,0019 -0,0148 0,0136 0,0213 -0,0030 -0,0275 -0,0021 0,0160
-12 0,0003 -0,0001 -0,0070 -0,0128 0,0035 0,0053 0,0050 0,0304 -2 -0,0056 -0,0204 -0,0039 0,0174 -0,0029 -0,0304 -0,0061 0,0099
-11 -0,0092 -0,0093 0,0052 -0,0075 -0,0068 -0,0015 -0,0136 0,0168 -1 -0,0095 -0,0299 0,0019 0,0192 0,0002 -0,0303 -0,0036 0,0063
-10 -0,0017 -0,0110 0,0033 -0,0043 -0,0078 -0,0093 0,0034 0,0202 0 -0,0009 -0,0308 0,0074 0,0266 -0,0076 -0,0378 -0,0060 0,0003
-9 -0,0052 -0,0161 -0,0003 -0,0046 0,0016 -0,0077 0,0074 0,0276 1 -0,0081 -0,0390 0,0136 0,0402 0,0004 -0,0374 -0,0049 -0,0046
-8 0,0022 -0,0139 0,0032 -0,0014 -0,0079 -0,0156 -0,0012 0,0264 2 -0,0019 -0,0408 -0,0021 0,0381 0,0051 -0,0322 0,0015 -0,0031
-7 -0,0117 -0,0256 0,0093 0,0079 -0,0007 -0,0164 0,0039 0,0302 3 -0,0035 -0,0443 -0,0036 0,0345 0,0046 -0,0276 -0,0075 -0,0106
-6 -0,0044 -0,0300 -0,0101 -0,0021 -0,0052 -0,0215 0,0031 0,0333 4 -0,0018 -0,0461 -0,0012 0,0334 0,0022 -0,0254 0,0052 -0,0054
-5 0,0012 -0,0288 0,0009 -0,0012 -0,0119 -0,0335 -0,0041 0,0292 5 0,0035 -0,0426 0,0122 0,0455 -0,0064 -0,0317 -0,0034 -0,0087
-4 0,0066 -0,0222 0,0014 0,0002 0,0075 -0,0260 0,0058 0,0350 6 -0,0020 -0,0446 -0,0026 0,0429 -0,0018 -0,0335 0,0051 -0,0037
-3 -0,0019 -0,0240 0,0136 0,0137 -0,0030 -0,0290 -0,0021 0,0328 7 -0,0059 -0,0506 0,0024 0,0453 -0,0010 -0,0345 0,0059 0,0022
-2 -0,0056 -0,0296 -0,0039 0,0099 -0,0029 -0,0319 -0,0061 0,0267 8 -0,0047 -0,0553 -0,0054 0,0399 0,0024 -0,0321 -0,0041 -0,0019
-1 -0,0095 -0,0391 0,0019 0,0117 0,0002 -0,0318 -0,0036 0,0231 9 -0,0037 -0,0589 0,0041 0,0440 0,0020 -0,0301 0,0037 0,0018
0 -0,0009 -0,0401 0,0074 0,0191 -0,0076 -0,0393 -0,0060 0,0171 10 0,0009 -0,0581 0,0026 0,0466 0,0069 -0,0232 -0,0076 -0,0058
1 -0,0081 -0,0482 0,0136 0,0327 0,0004 -0,0389 -0,0049 0,0122
2 -0,0019 -0,0501 -0,0021 0,0306 0,0051 -0,0337 0,0015 0,0137 Janela

3 -0,0035 -0,0536 -0,0036 0,0270 0,0046 -0,0291 -0,0075 0,0062

4 -0,0018 -0,0553 -0,0012 0,0258 0,0022 -0,0269 0,0052 0,0115 eventtime AAR CAAR AAR CAAR AAR CAAR AAR CAAR
5 0,0035 -0,0519 0,0122 0,0380 -0,0064 -0,0332 -0,0034 0,0081 -1 -0,0095 -0,0095 0,0019 0,0019 0,0002 0,0002 -0,0036 -0,0036
6 -0,0020 -0,0539 -0,0026 0,0354 -0,0018 -0,0350 0,0051 0,0131 0 -0,0009 -0,0104 0,0074 0,0092 -0,0076 -0,0074 -0,0060 -0,0096
7 -0,0059 -0,0598 0,0024 0,0378 -0,0010 -0,0360 0,0059 0,0191 1 -0,0081 -0,0186 0,0136 0,0228 0,0004 -0,0069 -0,0049 -0,0145
8 -0,0047 -0,0645 -0,0054 0,0324 0,0024 -0,0336 -0,0041 0,0150
9 -0,0037 -0,0682 0,0041 0,0365 0,0020 -0,0316 0,0037 0,0186
10 0,0009 -0,0673 0,0026 0,0391 0,0069 -0,0247 -0,0076 0,0110
11 -0,0024 -0,0697 -0,0135 0,0256 0,0203 -0,0044 0,0085 0,0195
12 0,0031 -0,0666 -0,0022 0,0234 -0,0050 -0,0094 0,0034 0,0229
13 0,0021 -0,0645 -0,0062 0,0172 -0,0013 -0,0107 -0,0059 0,0170
14 0,0058 -0,0587 -0,0079 0,0093 0,0069 -0,0038 0,0128 0,0298
15 0,0093 -0,0494 0,0153 0,0246 -0,0067 -0,0105 0,0049 0,0347
16 0,0007 -0,0488 -0,0060 0,0186 0,0035 -0,0071 -0,0020 0,0327
17 0,0004 -0,0484 0,0044 0,0230 -0,0037 -0,0107 0,0054 0,0381
18 -0,0050 -0,0534 0,0024 0,0254 0,0013 -0,0094 0,0023 0,0404
19 -0,0046 -0,0580 0,0003 0,0257 -0,0050 -0,0145 -0,0071 0,0333
20 0,0053 -0,0527 0,0004 0,0261 0,0052 -0,0093 -0,0031 0,0302

Teste-T AR CAR AR CAR AR CAR AR CAR
(-20; 20) 0,134103 2E-16 *** 0,35734 0,000113 *** 0,09157 * 3,723E-19 *** 0,0892 * 1E-11 ***
(-10;10) 0,004788 *** 6E-14 *** 0,27074 0,266185 0,09224 * 9,801E-09 *** 0,0082 *** 1E-07 ***
(-1;1) 0,032719 ** 0,0379 ** 0,35734 0,098262 * 0,67165 0,4491393 0,1447 0,0469 **

Eventos de 24/03/2014 x 0%
Teste-T AR CAR AR CAR AR CAR
(-20; 20) 0,540591 4E-06 *** 0,81395 3,77E-11 *** 0,43026 3,618E-13 ***
(-10;10) 0,004788 *** 5E-07 *** 0,34895 1,98E-11 *** 0,80331 0,0727545 *
(-1;1) 0,154 0,207 0,47079 0,194499 0,02032 ** 0,0995891 *

*** Significância de 1%; ** Significância de 5% e * Significância de 10%
O AAR e o CAAR são apresentados em termos percentuais.
Fonte: Elaboração própria do autor

Tabela 12 -  AAR, CAAR e Teste T dos eventos independentes e eventos sobre a influência do rebaixamento do rating soberano por evento

(-20; +20) (-10; +10)

Eventos 
Independentes

Eventos Rating 
Soberano de 

24/03/2014

Eventos Rating 
Soberano de 

09/09/2015

Eventos Rating 
Soberano de 

17/02/2016

Eventos 
Independentes

Eventos Rating 
Soberano de 

24/03/2014

Eventos Rating 
Soberano de 

09/09/2015

Eventos Independentes x 0%

Eventos de 09/09/2015 x 0%

Eventos Rating 
Soberano de 

17/02/2016

(-1; +1)
Eventos 

Independentes
Eventos  de 
24/03/2014

Eventos de 
09/09/2015

Eventos  de 
17/02/2016

Eventos de 17/02/2016 x 0%

Teste T dos  eventos independentes e eventos sobre a influência do rebaixamento do rating soberano por evento

Eventos Ind. x Eventos de 24/03/2014 Eventos Ind. x Eventos de 09/09/2015 Eventos Ind. x Eventos de 17/02/2016
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O Apêndice L apresenta o CAAR das janelas de evento de 41 dias (-20; +20), 21 dias 

(-10; +10) e 3 dias (-1; +1) de forma gráfica. A Figura 15 apresenta o CAAR da janela 

de evento de 41 dias (-20; +20) em forma de gráfico de linha, a seguir: 

 

Figura 15 – CAAR dos eventos independentes e eventos dependentes por evento de 

rating soberano 

   

Observei que o comportamento dos retornos dos eventos influenciados pela perda do 

nível de investimento − 09/09/2015 (linha azul clara) − e dos eventos independentes 

(linha vermelha) é bastante parecido na primeira metade da maior janela de evento. 

Entretanto, após o dia do evento, o preço das ações das empresas que foram 

rebaixadas como resultado da mudança do rating soberano se recupera a partir do dia 

do evento, mas o retorno médio dos eventos independentes positivos não é suficiente 

para compensar os AARs iniciais; o CAAR, então, fecha ligeiramente negativo no final 

da janela mais ampla, como pode ser observado, a seguir na Figura 15 com o CAAR 

da janela de 41 dias (-20; +20). 

No entanto, os eventos sob a influência dos rebaixamentos do rating soberano de 

24/03/2014 (BBB+ para BBB-), linha laranja, e de 17/02/2016 (BB+ para BB), linha 

azul escura, tem CAAR positivo em praticamente toda a janela de evento de 41 dias 

(-20; +20), apesar da má notícia do rebaixamento do rating com CAARs de +2,61% e 

+3,02%. Assim, há uma resposta no sentido inverso ao esperado, mas não muito forte, 

de aproximadamente metade do percentual encontrado para os eventos 

independentes no mesmo período, mas na direção inversa.  

Analisando a janela de evento de 21 dias (-10; +10), verifico que apenas os eventos 

independentes (linha vermelha) e os rebaixamentos com a perda do rating soberano 
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com nível de investimento (linha azul clara) tem CAAR negativo relevante na janela 

de evento intermediaria, embora o AAR das 17 empresas que tiveram rebaixamento 

de nota de rating com influência do rebaixamento do rating soberano de BB+ para BB 

em 17/02/2016 tem CAAR negativo ao final da janela, apesar de próximo à 

neutralidade (-0,58%). 

Por outro lado, o CAAR dos eventos de 17/02/2016, linha azul marinho, é positivo na 

primeira metade da janela de evento, transita ao redor da neutralidade do dia do 

evento do novo rating até d+10 (10 dias após o evento) e fecha a janela de evento 

intermediaria ligeiramente negativo com CAAR de -0,58%.  

Os eventos influenciados pelo rebaixamento do rating soberano do nível de 

investimento para o nível especulativo de 09/09/2015 (linha azul clara) se comporta 

de forma semelhante aos eventos independentes (linha vermelha) na primeira metade 

da janela de evento, ou seja, de d-10 ao dia do evento. Na segunda metade da janela, 

do dia do evento ao final da janela, entretanto, o preço das ações dos eventos 

influenciados pelo rebaixamento do rating soberano se recupera e fecha a janela de 

evento com CAAR de apenas -2,32%. Os eventos independentes (linha vermelha) têm 

CAAR negativo acentuado crescente ao longo de toda a janela de evento.  

Por outro lado, os eventos dependentes dos rebaixamentos do rating soberano do 

Brasil de 24/03/2014 (BBB+ para BBB-) − quer dizer, de um nível acima da fronteira 

do nível de investimento com o nível especulativo (linha laranja) apesar do anúncio da 

piora dos respectivos ratings − tem CAAR positivo na janela de evento e fecha CAAR 

de +4,66%. 

Vale destacar que os rebaixamentos ocorridos na sequência do rebaixamento do 

rating soberano de 24/03/2014 se deram em um momento de melhor desempenho da 

economia do País, o que pode ter contribuído para − mesmo em uma situação de 

rebaixamento de nota, sem perda do nível de investimento e com causa externa a 

empresa (Teto Soberano) − as ações continuarem apresentando retornos anormais 

acima da média.  

O CAAR da menor janela de evento demonstra que os anúncios dos novos ratings 

parecem ter influência relevante sobre os preços das ações nos dias próximos aos 

anúncios de novos ratings. Os eventos independentes, o evento de perda do nível de 
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investimento de 09/09/2015 e os eventos de 17/02/2016 produziram AARs negativos 

no dia do anúncio dos respectivos rebaixamentos. O CAAR da janela de evento de 3 

dias (-1; +1) dos eventos independentes, dos eventos sobre influência da perda do 

nível de investimento do Brasil (09/09/2015) e os eventos de 17/02/2016 tem CAAR 

negativo.  

O CAAR dos eventos independentes testado com o dos eventos com influência do 

rebaixamento do rating soberano de 09/09/2015, isto é, sob a influência da perda do 

nível de investimento do rating soberano, mostra-se significativo ao nível de 1% para 

a janela de 41 dias (-20; +20) e com significância residual de 10% para a janela de 3 

dias (-1; +1). Para a janela de 21 dias (-10; +10), o CAAR é insignificante 

estatisticamente.  

Os eventos independentes de rebaixamento, ao serem comparados com os eventos 

de 24/03/2014 − quando o rating soberano é rebaixado de BBB+ para BBB-, ou 

melhor, quando é rebaixado para a fronteira do nível de investimento com o nível 

especulativo −, são significativos ao nível de 1% para as janelas de 21 dias (-10; +10) 

e 41 dias (-20; +20) e 5% para a janela de 3 dias (-1; +1). O AAR é significativo ao 

nível de 1% para as janelas de 21 dias (-10; +10) e 5% para a janela de 3 dias (-1; 

+1). Por outro lado, o AAR para a janela de 41 dias (-20; +20) é estatisticamente 

insignificante.  

Os rebaixamentos dos eventos independentes testados com os rebaixamentos 

próximos sobre a influência do rebaixamento do rating soberano de 17/02/2016, ou 

seja, quando o rating soberano brasileiro é rebaixado da fronteira do nível de 

investimento (BB+ para BB), ficando com uma posição ligeiramente mais central no 

nível especulativo, tem CAAR e AAR significante ao nível de 1% para a janela de 

evento de 21 dias (-10; +10) e significância estatística residual de 10% para a janela 

41 dias (-20; +20). No entanto, o CAAR e AAR são insignificantes para a janela de 3 

dias (-1; +1).  

Na comparação entre os grupos de controle com os eventos independentes, os 

eventos com influência do rebaixamento do rating soberano de 09/09/2015 e os 

eventos com influência do rebaixamento do rating soberano de 17/02/2016 tem CAAR 

com significância estatística ao nível de 1% para as janelas de evento de 21 dias (-10; 

+10) e 41 dias (-20; +20).  
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Os eventos com influência do rebaixamento do rating soberano de 17/02/2016 tem 

CAAR com significância estatística ao nível de 1% para a janela de 41 dias (-20; +20) 

e significância estatística residual de 10% para a janela de 21 dias (-10; +10) e 3 dias 

(-1; +1).  

Os resultados dos testes suportam a Hipótese 4, uma vez que os anúncios de 

rebaixamento de ratings de eventos independentes do rebaixamento do rating 

soberano geram CAAR negativo relevante bastante inferiores e mais forte, nas três 

janelas de evento analisadas, ao CAAR dos eventos que foram influenciados pelo 

rebaixamento de cada um dos rebaixamentos do rating soberano. 

4.6 Análise dos resultados da subamostra dos eventos da pandemia e eventos 

fora da pandemia 

Em 30 de janeiro de 2020 a Organização Mundial da Saúde - OMS classificou o surto 

de SARSCoV-2 como Emergência de Saúde Pública de Preocupação Internacional e 

em 11 de maço (do mesmo ano) elevou essa classificação para uma pandemia global. 

A OMS recomendou a adoção de um severo distanciamento social e quarentena com 

intuito de reduzir a propagação do vírus, com severo efeito na vida das pessoas e na 

economia global. 

Governos de diversos países, em todo o mundo, desenvolveram ações de 

emergência, como as medidas de distanciamento social, programas de 

conscientização pública, políticas de teste e quarentena que resultaram em uma 

redução da atividade econômica devido ao aumento do absenteísmo, a redução da 

força de trabalho e a perda da confiança de consumidores e investidores nos 

mercados afetados pela pandemia.  

Assim sendo, ocorreu uma redução em termos de demanda e oferta, com efeito 

negativo sobre a capacidade dos países e empresas em trabalhar com seus recursos 

econômicos para garantir a sustentabilidade do seu desenvolvimento econômico. 

Apesar das medidas de distanciamento social e quarentena, ocorreu uma rápida 

disseminação do vírus pelo mundo com forte efeito sobre a economia mundial. 
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No Brasil, a pandemia COVID-19 foi declarada uma Emergência em Saúde Pública 

de Importância Nacional em 3 de fevereiro de 2020, ocasionando a suspensão das 

atividades presenciais como medidas sanitárias de prevenção. 

Sendo assim, torna-se interessantes analisar os eventos de rebaixamento e elevação 

de rating que ocorrem durante o período da pandemia global para avaliar os seus 

respectivos comportamentos em um contexto econômico tão específico.  

4.6.1 Análise dos resultados da subamostra rebaixamento de eventos ocorridos 

durante a pandemia e rebaixamento de eventos fora da pandemia 

Dos 145 eventos de rebaixamento de rating corporativo, 14 ocorrem entre 11/03/2020 

e 31/12/2020, ou seja, durante o início da pandemia global. Os demais 131 eventos 

são classificados na subamostra dos eventos que ocorrem fora do período da 

pandemia.  

A Tabela 13 apresenta em termos percentuais os AARs, CAARs e os resultados do 

Teste T das subamostras dos eventos de rebaixamento que ocorrem durante o 

período da pandemia e dos demais eventos (eventos que ocorrem fora do período da 

pandemia).   

Os eventos de rebaixamento de rating que ocorrem durante a Pandemia têm CAAR 

positivo praticamente neutro ao final das duas menores janelas de evento, ou seja, 

+0,29% na janela de 3 dias (-1; +1) e +0,77% na janela de 21 dias (-10; +10). Enquanto 

os demais eventos de rebaixamento tem CAAR mais acentuados de -1,64% na janela 

de 3 dias (-1; +1) e -4,55% na janela de 21 dias (-10; +10). Assim sendo, observei um 

efeito bastante reduzido sobre o preço das ações das empresas que sofrem 

rebaixamento de rating durante a pandemia nas janelas de evento de 3 dias (-1; +1) 

e 21 dias (-10; +10). 

Observo que na janela mais ampla, de 41 dias (-20; +20), os eventos que ocorrem 

durante a pandemia têm CAAR negativo ligeiramente mais acentuado que o CAAR 

dos eventos que ocorrem fora do período da pandemia (-3,27% x -3,25%) no final da 

janela de evento. É interessante reparar que durante a maior parte da janela de evento 
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o efeito do rebaixamento do rating na subamostra dos eventos que ocorrem durante 

a pandemia é mais forte, especialmente, na primeira metade da janela, ou seja, antes 

do dia do evento, como pode ser observado visualmente no Apêndice M que 

apresenta o CAAR das janelas de 41 dias, 21 dias e 3 dias dos rebaixamentos da 

pandemia (linha verde) e rebaixamento fora da pandemia (linha vermelha). No 

entanto, após o dia do evento, ou seja, na segunda metade da janela de evento, o 

CAAR das duas subamostras tem um comportamento muito semelhante na janela de 

41 dias (-20; +20).  

É interessante observar que os eventos da pandemia produzem AAR 

predominantemente negativos antes do evento e tem um CAAR mais baixo em D-7 

de -12,85% enquanto os demais eventos tem AAR mais relevantes e negativos após 

o dia do evento e com CAAR mais baixo em D+9 de -4,47%. 

 

Janela

eventtime AAR CAAR AAR CAAR eventtime AAR CAAR AAR CAAR
-20 -0,0111 -0,0111 0,0022 0,0022 -10 -0,0044 -0,0044 -0,0011 -0,0011
-19 0,0003 -0,0108 -0,0026 -0,0004 -9 -0,0258 -0,0302 -0,0001 -0,0012
-18 -0,0085 -0,0192 0,0008 0,0004 -8 -0,0011 -0,0313 0,0010 -0,0002
-17 -0,0009 -0,0202 -0,0009 -0,0005 -7 -0,0336 -0,0649 -0,0043 -0,0045
-16 -0,0056 -0,0258 -0,0024 -0,0030 -6 0,0128 -0,0521 -0,0058 -0,0103
-15 0,0067 -0,0191 -0,0036 -0,0066 -5 0,0309 -0,0212 -0,0042 -0,0145
-14 -0,0045 -0,0236 0,0079 0,0013 -4 0,0174 -0,0038 0,0050 -0,0095
-13 0,0077 -0,0159 0,0031 0,0044 -3 0,0102 0,0064 -0,0020 -0,0115
-12 -0,0019 -0,0178 0,0009 0,0053 -2 0,0079 0,0144 -0,0067 -0,0182
-11 -0,0458 -0,0636 -0,0043 0,0010 -1 -0,0005 0,0138 -0,0076 -0,0258
-10 -0,0044 -0,0680 -0,0011 -0,0001 0 0,0198 0,0337 -0,0039 -0,0297
-9 -0,0258 -0,0938 -0,0001 -0,0002 1 -0,0164 0,0173 -0,0040 -0,0337
-8 -0,0011 -0,0950 0,0010 0,0008 2 0,0057 0,0230 -0,0015 -0,0351
-7 -0,0336 -0,1285 -0,0043 -0,0035 3 -0,0188 0,0041 -0,0014 -0,0366
-6 0,0128 -0,1157 -0,0058 -0,0093 4 -0,0006 0,0035 -0,0005 -0,0371
-5 0,0309 -0,0848 -0,0042 -0,0135 5 0,0013 0,0049 0,0024 -0,0347
-4 0,0174 -0,0674 0,0050 -0,0085 6 0,0040 0,0088 -0,0018 -0,0364
-3 0,0102 -0,0572 -0,0020 -0,0105 7 -0,0077 0,0011 -0,0029 -0,0394
-2 0,0079 -0,0493 -0,0067 -0,0172 8 0,0053 0,0064 -0,0049 -0,0443
-1 -0,0005 -0,0498 -0,0076 -0,0248 9 -0,0037 0,0027 -0,0014 -0,0457
0 0,0198 -0,0300 -0,0039 -0,0287 10 0,0049 0,0077 0,0002 -0,0455
1 -0,0164 -0,0463 -0,0040 -0,0327
2 0,0057 -0,0406 -0,0015 -0,0342 Janela

3 -0,0188 -0,0595 -0,0014 -0,0356

4 -0,0006 -0,0601 -0,0005 -0,0361 eventtime AAR CAAR AAR CAAR
5 0,0013 -0,0588 0,0024 -0,0337 -1 -0,0005 -0,0005 -0,0076 -0,0005
6 0,0040 -0,0548 -0,0018 -0,0354 0 0,0198 0,0193 -0,0039 0,0198
7 -0,0077 -0,0625 -0,0029 -0,0384 1 -0,0164 0,0029 -0,0040 -0,0164
8 0,0053 -0,0572 -0,0049 -0,0433
9 -0,0037 -0,0609 -0,0014 -0,0447
10 0,0049 -0,0560 0,0002 -0,0446
11 0,0022 -0,0538 0,0002 -0,0444
12 0,0191 -0,0347 0,0000 -0,0443
13 -0,0093 -0,0440 0,0012 -0,0431
14 0,0035 -0,0404 0,0059 -0,0372
15 0,0385 -0,0020 0,0043 -0,0329
16 -0,0105 -0,0124 0,0013 -0,0317
17 -0,0164 -0,0288 0,0027 -0,0290
18 -0,0100 -0,0389 -0,0022 -0,0311
19 -0,0094 -0,0483 -0,0040 -0,0352
20 0,0156 -0,0327 0,0027 -0,0325

Teste-T AR CAR AR CAR AR CAAR
(-20; 20) 0,998488 2E-06 *** 0,74604 1,714E-13 *** 0,1486 3,6E-09 ***
(-10;10) 0,460561 0,0016 *** 0,91331 0,594282 0,0039 *** 8,1E-07 ***
(-1;1) 0,618655 0,6415 0,93428 0,3583097 0,0516 * 0,93428

*** Significância de 1%; ** Significância de 5% e * Significância de 10%
O AAR e o CAAR são apresentados em termos percentuais.
Fonte: Elaboração própria do autor

(-1; +1)

Rebaixamento 
Pandemia

Rebaixamento 
fora da 

Pandemia 

Eventos Pandemia x 0%

Teste T dos  eventos independentes e eventos sobre a influência do rebaixamento do rating 

Eventos Pandemia x Outros Eventos Outros Eventos x 0%

Tabela 13 -  AAR, CAAR e Teste T dos rebaixamentos que ocorrem na pandemia e eventos fora da pandemia

(-20; +20) (-10; +10)

Rebaixamento 
Pandemia

Rebaixamento 
fora da Pandemia 
(Outro eventos)

Rebaixamento 
Pandemia

Rebaixamento 
fora da 

Pandemia 
(Outro eventos)
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Esses comportamentos podem ser observados de forma visual na Figura 16, a seguir, 

que apresenta o CAAR da janela de evento de 41 dias (-20; +20) para os 

rebaixamentos que ocorrem durante a pandemia (linha verde) e os que ocorrem fora 

do período da pandemia (linha vermelha): 

 

Figura 16 – CAAR rebaixamento pandemia e rebaixamento fora da pandemia 

 

 

O Apêndice M apresenta o CAAR em forma de gráfico de linha para as janelas de 

evento de 41 dias (-20; +20), 21 dias (-10; +10) e 3 dias (-1; +1).  

Os eventos de rebaixamento de rating corporativo que ocorrem na pandemia quando 

comparados com os eventos que ocorrem fora do período da pandemia tem CAAR 

com relevância estatística ao nível de 1% para as janelas de evento de 21 (-10; + 10) 

e 41 dias (-20; +20) e sem relevância estatística na janela de 3 dias (-1; +1). Os AARs 

não têm relevância estatística em nenhuma das janelas de evento analisadas.  

Quando o CAAR das subamostradas são comparadas com o grupo de controle 

(rentabilidade de 0%) tem relevância estatística ao nível de 1% na janela de 41 dias 

(-20; +20) para os eventos da pandemia e 1% para os eventos fora da pandemia nas 

janelas de evento de 21 dias (-10; +10) e 41 dias (-20; +20). Adicionalmente, os 

eventos que ocorrem fora da pandemia têm AAR com significância estatística ao nível 

de 1% na janela de 21 dias (-10; +10) e significância estatística residual de 10% para 

a janela de 3 dias (-1; +1). 
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4.6.2 Análise dos resultados da subamostra elevação de eventos ocorridos 

durante a pandemia e eventos que ocorrem fora do período da pandemia 

Da mesma forma como foi feito para a subamostra dos rebaixamentos de rating, os 85 eventos 

de elevações de rating são divididos em duas subamostras. A dos eventos de elevação de rating 

que ocorrem durante o período da pandemia (7 eventos) e a dos eventos de elevação de rating 

que ocorrem fora do período da pandemia (78 eventos). 

A Tabela 14 apresenta em termos percentuais os AARs, CAARs e os resultados do 

Teste T para as subamostras dos eventos que ocorrem durante a pandemia e dos 

eventos que ocorrem fora do período da pandemia. 

 

Janela

eventtime AAR CAAR AAR CAAR eventtime AAR CAAR AAR CAAR
-20 0,0115 0,0115 -0,0004 -0,0004 -10 0,0161 0,0161 0,0043 0,0043
-19 -0,0039 0,0076 0,0025 0,0021 -9 0,0041 0,0202 0,0027 0,0070
-18 0,0047 0,0122 -0,0030 -0,0009 -8 -0,0115 0,0087 0,0035 0,0105
-17 0,0138 0,0261 0,0011 0,0002 -7 0,0153 0,0239 0,0013 0,0118
-16 -0,0095 0,0165 -0,0081 -0,0078 -6 -0,0195 0,0044 0,0014 0,0132
-15 -0,0036 0,0129 0,0033 -0,0045 -5 -0,0111 -0,0067 0,0002 0,0134
-14 -0,0068 0,0061 -0,0015 -0,0060 -4 -0,0214 -0,0281 -0,0077 0,0056
-13 0,0006 0,0067 0,0044 -0,0016 -3 -0,0209 -0,0490 -0,0028 0,0028
-12 -0,0128 -0,0061 0,0013 -0,0003 -2 -0,0092 -0,0582 0,0061 0,0090
-11 0,0068 0,0007 -0,0001 -0,0005 -1 0,0206 -0,0377 -0,0102 -0,0012
-10 0,0161 0,0168 0,0043 0,0038 0 0,0041 -0,0336 -0,0018 -0,0030
-9 0,0041 0,0209 0,0027 0,0065 1 0,0107 -0,0229 0,0062 0,0032
-8 -0,0115 0,0094 0,0035 0,0100 2 -0,0206 -0,0435 -0,0081 -0,0049
-7 0,0153 0,0247 0,0013 0,0114 3 -0,0071 -0,0506 -0,0002 -0,0051
-6 -0,0195 0,0052 0,0014 0,0127 4 -0,0049 -0,0555 0,0008 -0,0042
-5 -0,0111 -0,0060 0,0002 0,0129 5 -0,0102 -0,0657 -0,0018 -0,0060
-4 -0,0214 -0,0274 -0,0077 0,0052 6 -0,0175 -0,0832 0,0009 -0,0051
-3 -0,0209 -0,0483 -0,0028 0,0024 7 0,0210 -0,0621 0,0000 -0,0051
-2 -0,0092 -0,0575 0,0061 0,0085 8 -0,0243 -0,0864 0,0057 0,0006
-1 0,0206 -0,0369 -0,0102 -0,0017 9 0,0103 -0,0761 -0,0017 -0,0011
0 0,0041 -0,0329 -0,0018 -0,0035 10 0,0079 -0,0682 0,0019 0,0008
1 0,0107 -0,0222 0,0062 0,0027
2 -0,0206 -0,0428 -0,0081 -0,0054 Janela

3 -0,0071 -0,0499 -0,0002 -0,0055

4 -0,0049 -0,0548 0,0008 -0,0047 eventtime AAR CAAR AAR CAAR
5 -0,0102 -0,0650 -0,0018 -0,0065 -1 0,0206 0,0206 -0,0102 -0,0102
6 -0,0175 -0,0824 0,0009 -0,0056 0 0,0041 0,0246 -0,0018 -0,0120
7 0,0210 -0,0614 0,0000 -0,0056 1 0,0107 0,0353 0,0062 -0,0058
8 -0,0243 -0,0857 0,0057 0,0001
9 0,0103 -0,0754 -0,0017 -0,0016
10 0,0079 -0,0675 0,0019 0,0003
11 -0,0145 -0,0819 0,0019 0,0022
12 0,0029 -0,0791 -0,0012 0,0010
13 -0,0140 -0,0931 0,0012 0,0022
14 -0,0015 -0,0946 -0,0035 -0,0014
15 0,0108 -0,0837 0,0005 -0,0008
16 -0,0220 -0,1057 0,0037 0,0029
17 -0,0016 -0,1073 -0,0032 -0,0003
18 -0,0122 -0,1194 -0,0018 -0,0021
19 0,0241 -0,0954 -0,0004 -0,0025
20 -0,0097 -0,1051 0,0019 -0,0006

Teste-T AR CAR AR CAR AR CAR
(-20; 20) 0,24381 2E-06 *** 0,2244 2,359E-06 *** 0,9808 0,60327
(-10;10) 0,349356 7E-05 *** 0,33628 0,0001355 *** 0,9701 0,13941
(-1;1) 0,111722 0,0047 *** 0,13391 0,0257131 ** 0,7209 0,0363 **

*** Significância de 1%; ** Significância de 5% e * Significância de 10%
O AAR e o CAAR são apresentados em termos percentuais.
Fonte: Elaboração própria do autor

(-1; +1)
Eventos da 
pandemia

Eventos fora da 
Pandemia

Teste T dos  eventos independentes e eventos sobre a influência do rebaixamento do 

Eventos da pandemia x 0Eventos da pandemia x Fora da Pandemia Eventos fora da Pandemia x 0%

(-20; +20) (-10; +10)

Eventos da 
pandemia

Eventos fora da 
Pandemia

Eventos da 
pandemia

Eventos fora da 
Pandemia

Tabela 14 -  AAR, CAAR e Teste T  dos eventos elevação que ocorrem na pandemia e eventos fora da pandemia 
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As elevações de rating que ocorrem durante a pandemia sofrem um efeito mais forte 

do que os eventos que ocorrem fora do período da pandemia em todas as janelas de 

evento analisadas e no dia do evento (d=0).  

Na janela de evento de 41 dias (-20; +20) a subamostra dos eventos que ocorrem 

durante a pandemia tem CAAR negativo e relevante de -10,51% enquanto os eventos 

que ocorrem fora do período da pandemia têm CAAR praticamente neutro de -

0,0006%.  

Sendo assim, as elevações de rating que ocorrem durante a pandemia têm um 

comportamento diferente do esperado (para o recebimento de uma boa notícia) com 

significativo CAAR negativo.  

Por outro lado, os resultados dos demais eventos, eventos que ocorrem fora do 

período da pandemia, com CAAR praticamente neutro (-0,0006%) estão 

perfeitamente alinhados com os resultados encontrados por Creighton, Gower e 

Richards (2007), Norden e Weber (2004), Seiber (2010). 

Esses comportamentos podem ser observados de forma visual na Figura 17 que 

apresenta o CAAR, em forma de gráfico de linha, para a janela de evento de 41 dias 

(-20; +20). Sendo que a linha vermelha representa o CAAR da subamostra das 

elevações que ocorrem fora do período da pandemia e a linha azul as elevações que 

ocorrem durante o período da pandemia. Notei que a cotação das ações das 

empresas que fazem parte da subamostra das empresas que receberam elevação de 

rating durante a pandemia é antecipado pelo mercado em 7 dias (d-7). 

Na janela de evento intermediaria, 21 dias (-10; +10), as duas subamostras tem o 

mesmo comportamento da janela mais ampla. O CAAR dos eventos que ocorrem 

durante a pandemia é negativo e relevante de -6,82% e o dos eventos que ocorrem 

fora da pandemia é praticamente neutro (+0,008%).  

No entanto, na janela de evento de 3 dias (-1; +1) os eventos que ocorrem durante a 

pandemia têm um comportamento diferente do apresentado nas duas maiores janelas 

de evento, com CAAR positivo de +3,53%. Os eventos que ocorrem fora do período 

da pandemia continuam tendo um CAAR praticamente neutro (-0,0058%). Assim, os 

eventos da pandemia sofrem um impacto mais forte do que os eventos que ocorrem 

fora do período da pandemia, entretanto, na menor janela de evento o CAAR é positivo 
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e relevante enquanto os demais eventos permanecem com rentabilidade praticamente 

neutra.  

No dia do evento, da mesma forma como ocorre nas janelas de evento analisadas, a 

subamostra das elevações de rating que ocorrem durante a pandemia têm AAR mais 

forte que a subamostra das elevações de rating que ocorrem fora do período da 

pandemia, com AAR negativo de -1,20% enquanto os demais eventos tem AAR 

novamente praticamente neutro (-0,18%). 

O Apêndice N apresenta o CAAR da janela de evento de 41 dias (-20; +20), 21 (-10; 

+10) dias e 3 dias (-1; +1) das elevações de rating que ocorrem durante a pandemia 

(linha azul) e dos outros eventos que ocorrem fora do período da pandemia (linha 

vermelha). 

A Figura 17, apresenta o CAAR da janela de evento de 41 dias (-20; +20), em forma 

de gráfico de linha. Observei que o as elevações de ratings corporativos que ocorrem 

fora do período da pandemia (linha vermelha) sofrem um efeito bastante reduzido, 

praticamente neutro, durante toda a janela de evento. Esses resultados estão em linha 

com os resultados da maior parte da literatura de estudos de alterações de rating 

sobre o preço de ações, como Creighton, Gower e Richards (2007), Norden e Weber 

(2004), Seiber (2010). 

 

Figura 17 – CAAR elevação da pandemia e elevação fora do período da pandemia 

 

Por outro lado, as elevações de rating que ocorrem durante a pandemia global (linha 

azul) têm um efeito negativo e relevante sobre o preço das ações das empresas, como 

demonstra a Figura 17, acima.  
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Esse efeito é diferente do esperado diante da boa notícia (melhora do rating), 

entretanto, pode ser explicado pela elevada disseminação do vírus pelo mundo 

provocando a implementação de diversas medidas de distanciamento social com 

relevante redução da atividade econômica global e a consequente redução das 

expectativas com relação a resultados positivos futuros. Assim sendo, ocorre uma 

reversão de expectativa e a cotação das ações das empresas são reduzidas com base 

na redução da expectativa de resultados futuros, mesmo diante da boa notícia da 

elevação do rating. 

Os eventos de elevação de rating corporativo que ocorrem durante a pandemia 

quando comparados com os eventos de elevação de rating que ocorrem fora do 

período da pandemia tem CAAR com relevância estatística ao nível de 1% para as 3 

janelas de evento. Quando as subamostradas são comparadas com o grupo de 

controle, ou seja, a rentabilidade de 0% o CAAR dos eventos que ocorrem durante a 

pandemia tem relevância estatística ao nível de 1% para a janela de 21 dias (-10; +10) 

e 41 dias (-20; +20) e de 5% na janela de 3 dias (-1; +1). No entanto, o CAAR dos 

eventos que ocorrem fora do período da pandemia tem relevância estatística ao nível 

de 5% apenas para a janela 3 dias (-1; +1). Os AARs das duas subamostras 

analisadas não tem relevância estatística. 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os resultados evidenciam, como na maioria dos estudos que mensuram os retornos 

anormais com base em informações diárias de preço de ações, CAAR negativo 

significativo para os anúncios de rebaixamentos de rating corporativo, enquanto as 

elevações de rating não exercem impacto significante (principalmente quando 

retiramos os eventos de elevação de rating que ocorreram durante a pandemia). 

Os resultados mais significativos para os rebaixamentos e elevações ocorrem antes 

do dia do evento. Para os rebaixamentos, 4 dos 5 menores AAR negativos são 

anteriores do dia do evento e para as elevações, 7 dos 10 maiores AAR positivos são 

anteriores do dia do evento. Isso pode evidenciar que informações sobre os eventos 

podem ter chegado ao mercado antes mesmo do anúncio do novo rating. Assim, 
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verifiquei que o preço das ações é influenciado pelos anúncios de mudança de ratings 

e parece existir um movimento dos investidores de antecipação a esse anúncio. 

A análise dos resultados em três janelas de evento contribui positivamente para o 

melhor entendimento dos impactos das mudanças de rating no preço das ações. 

Analisando os resultados das janelas de evento de 41 dias (-20; +20), 21 dias (-10; 

+10) e 3 dias (-1; +1) em conjunto, conclui que a janela mais ampla normalmente 

fornece informações mais precisas a respeito do comportamento do preço das ações. 

Por outro lado, o CAAR da menor janela de evento, muitas vezes, sugere um 

movimento de correção de movimentos antecipados à mudança de rating.   

Os resultados dos eventos de rebaixamento com perda de rating com nível 

investimento e eventos de elevação com ganho de um rating com nível investimento 

tem CAAR negativo decrescente e significativo estatisticamente para as perdas e 

CAAR positivo crescente significativo para os eventos de ganho. Sendo assim, os 

resultados suportam a Hipótese 2. Contudo, os eventos de rebaixamento com perda 

do nível de investimento são menos significativos que os eventos de elevação com 

ganho de um rating com nível investimento. Portanto, boas notícias parecem ter maior 

impacto do que notícias ruins, diferentemente dos resultados encontrados em estudos 

anteriores.  

Dos 23 eventos de rebaixamento identificados como envolvendo também a perda do 

nível de investimento, 9 ocorrem no dia seguinte ao dia da perda do nível de 

investimento do Brasil. Isso significa que o rating soberano brasileiro foi rebaixado de 

-BBB para BB+ em 09/09/2015 e em 10/09/2015 os ratings de 4 bancos e 5 empresas 

dos setores de petróleo e energia passaram também de BBB- para BB+ porque 

ficaram com os respectivos ratings corporativos limitados pelo rating soberano do 

Brasil.  

O CAAR dos eventos influenciados pelo rebaixamento do rating soberano tem CAAR 

praticamente neutro e mais fraco que o CAAR dos rebaixamentos independentes do 

rebaixamento do rating soberano que tem CAAR negativo e significativo. Assim, os 

resultados suportam a Hipótese 4 e contribuem para que os rebaixamentos dos ratings 

com perda de nível de investimento sejam menos acentuados que as elevações de 

rating com ganho do nível de investimento, diferentemente dos resultados mais 
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frequentes encontrados em estudos sobre o impacto das mudanças de rating no preço 

de ações. 

Outra consideração interessante sobre subamostra, perda e ganho do nível de 

investimento, é que o efeito da antecipação ao novo rating pelos investidores é 

bastante reduzido até poucos dias antes do dia do evento. No entanto, a partir de d-2 

os investidores reagem com força aos eventos de rating. 

Os efeitos das mudanças de rating corporativo têm reflexos mais fortes sobre as 

menores empresas da subamostra porte de empresas com CAAR negativo em todas 

as janelas de evento analisadas, suportando a Hipótese 3.   

Considerando o efeito das alterações de rating sobre as empresas por nível 

diferenciado de governança corporativa, observei que as empresas do Novo Mercado 

reagem aos rebaixamentos e elevações de rating de forma mais acentuada que as 

empresas dos demais níveis de governança corporativa diferenciada da B3, 

suportando a Hipótese 1. É interessante notar que o preço das ações das empresas 

do Novo Mercado reage da mesma forma diante da notícia de rebaixamento e 

elevação de rating, ou seja, nos dois casos tem CAAR negativo nas três janelas de 

eventos analisadas, embora no caso dos rebaixamentos o efeito sobre o CAAR seja 

mais forte.  

Ainda sobre o nível diferenciado de governança corporativa, as empresas do Nível 2, 

segundo nível mais elevado de governança da B3, tem CAAR positivo e relevante 

estatisticamente diante da elevação de rating, ou seja, diferentemente da maior parte 

da literatura sobre impactos da elevação de rating sobre o preço de ações, mas em 

linha com os resultados encontrados por Jorion e Zhang (2007).  

Verifiquei que os anúncios de rebaixamentos e elevações de ratings corporativos são 

em grande parte antecipados por investidores da B3, assim como os resultados de 

estudos semelhantes realizados com ações de empresas da Europa, como Norden e 

Weber (2004) sugerem, e que a maior parte das alterações de preços ocorre antes do 

anúncio da mudança de rating.  

Assim, pode-se concluir que as notícias referentes a alterações de rating impactam o 

preço das ações das empresas da B3, mas não todas as empresas da mesma forma 

e com a mesma intensidade. Sendo assim, a segmentação das análises por 
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características especificas: pelo nível de governança corporativa, porte da empresa, 

nível do rating recebido, se a mudança do rating é provocada por fatores internos da 

empresa ou pelo movimento do rating soberano e se os eventos ocorrem durante ou 

fora o período da pandemia, contribuem com informações muito importantes para o 

entendimento dos resultados do impacto das mudanças de rating sobre o preço das 

ações das empresas.  

Diferentemente de outras pesquisas que lançam dúvidas sobre a relevância do nível 

de informação dos ratings, os resultados auferidos sugerem que a divulgação de 

novos ratings carrega um valor informacional importante. Para os rebaixamentos, esse 

efeito é mais acentuado para as empresas do Novo Mercado, para as menores 

empresas, para os eventos de rebaixamento que envolvem a perda do nível 

investimento, para os eventos independentes da mudança do rating soberano e 

eventos que ocorrem durante a pandemia.  

Para as elevações de rating notei um impacto positivo mais acentuado e relevante 

para as empresas do Nível 2 de Governança Corporativa diferencia da B3, para 

eventos de elevação com ganho de um rating com nível investimento (partindo de um 

rating com nível especulativo) e para a subamostra das menores empresas. 

Assim sendo, entendo que existe uma segmentação do impacto das mudanças de 

rating no preço das ações.  

Apesar de vários estudos terem analisado o impacto das alterações de rating no preço 

de ações, essa questão ainda merece atenção, considerando o caráter inconclusivo 

das pesquisas já realizadas, e a segmentação das análises realizadas nessa 

dissertação contribuem com novas informações e perspectivas que contribuem para 

o melhor entendimento dessa relação. Sendo assim, como sugestão para trabalhos 

futuros, sugiro analisar o impacto da mudança de rating no preço de ações 

preferenciais e ordinárias, conforme o nível de governança corporativa das empresas 

da B3, bem como a comparação de resultados com o de outras economias 

emergentes. 

Adicionalmente, recomendo a utilização de base de dados de ratings de outra agência 

global ou nacional e avaliação do impacto de mudanças de rating pela quantidade de 

níveis de rebaixamentos e elevações de rating (amplitude da mudança de rating).  
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Outras possibilidades de análise envolvem o acréscimo de novas métricas de 

mercado, como o volume de negociação das ações, quantidade de ações negociadas, 

negócios realizados por ação e verificação se os resultados de modelos de previsão 

de falência, como o escore Z, mudam significativamente depois da nova classificação 

de rating.  
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APÊNDICE 

APÊNDICE A – Eventos de rebaixamento de rating 

  

 

Evento Firma Data do Evento Novo Reating Último Rating Ativo
1 Oi SA 10/09/2020 SD CC OIBR4 BZ Equity
2 Gol Linhas Aereas Inteligentes SA 08/06/2020 CCC- *- CCC+ * GOLL4 BZ Equity
3 Azul SA 07/24/2020 CCC- CCC+ AZUL4 BZ Equity
4 Gol Linhas Aereas Inteligentes SA 07/24/2020 CCC+ * B- *- GOLL4 BZ Equity
5 Braskem SA 07/08/2020 BB+ BBB- BRKM5 BZ Equity
6 Oi SA 06/18/2020 CC B- OIBR4 BZ Equity
7 Embraer SA 06/15/2020 BB+ BBB- *- EMBR3 BZ Equity
8 Azul SA 05/18/2020 CCC+ B *- AZUL4 BZ Equity
9 Oi SA 05/11/2020 B- B OIBR4 BZ Equity
10 Cia Siderurgica Nacional SA 04/22/2020 B- *- B CSNA3 BZ Equity
11 Embraer SA 04/06/2020 BBB- *- BBB *- EMBR3 BZ Equity
12 Azul SA 03/27/2020 B *- B+ *- AZUL4 BZ Equity
13 Gol Linhas Aereas Inteligentes SA 03/27/2020 B- *- B *- GOLL4 BZ Equity
14 Natura Cosmeticos SA 01/08/2020 BB- BB *- NATU3 BZ Equity
15 BRF - Brasil Foods SA 02/20/2019 BB- BB BRFS3 BZ Equity
16 BRF - Brasil Foods SA 08/10/2018 BB BB+ BRFS3 BZ Equity
17 BRF - Brasil Foods SA 03/16/2018 BB+ BBB- BRFS3 BZ Equity
18 Ambev SA 01/12/2018 BBB BBB+ ABEV3 BZ Equity
19 Banco ABC Brasil SA 01/12/2018 BB- BB ABCB4 BZ Equity
20 Banco Bradesco SA 01/12/2018 BB- BB BBDC4 BZ Equity
21 Banco do Brasil SA 01/12/2018 BB- BB BBAS3 BZ Equity
22 Banco Santander Brasil SA 01/12/2018 BB- BB SANB11 BZ Equity
23 Camil Alimentos SA 01/12/2018 BB- BB CAML3 BZ Equity
24 Centrais Elétricas Brasileiras SA 01/12/2018 BB- BB ELET3 BZ Equity
25 Cia. de Saneamento Básico do Estado de São Paulo SA 01/12/2018 BB- BB SBSP3 BZ Equity
26 Cia. Energética de São Paulo SA 01/12/2018 BB- BB CESP6 BZ Equity
27 Cosan SA Indústria e Comércio SA 01/12/2018 BB- BB CSAN3 BZ Equity
28 Cyrela Brazil Realty SA Empreendimentos e Participações SA 01/12/2018 BB- BB CYRE3 BZ Equity
29 Duke Energy International Geração Paranapanema SA 01/12/2018 BB BB+ GEPA4 BZ Equity
30 Energisa SA 01/12/2018 BB- BB ENGI3 BZ Equity
31 Itaú Unibanco Holding SA 01/12/2018 BB- BB ITUB4 BZ Equity
32 Transmissora Aliança de Energia Elétrica SA 01/12/2018 BB- BB TAEE11 BZ Equity
33 Banco Pine SA 12/05/2017 B- B+ PINE4 BZ Equity
34 BRF - Brasil Foods SA 08/29/2017 BBB- BBB *- BRFS3 BZ Equity
35 Cia. Siderúrgica Nacional SA 08/22/2017 CCC *- CCC+ CSNA3 BZ Equity
36 Natura Cosméticos SA 08/08/2017 BB BB+ *- NATU3 BZ Equity
37 JBS SA 06/14/2017 B+ *- BB *- JBSS3 BZ Equity
38 Cia. Energética de Minas Gerais SA 03/14/2017 B B+ *- CMIG4 BZ Equity
39 Cia. Energética de Minas Gerais SA 11/21/2016 B+ BB- CMIG4 BZ Equity
40 Cia. Siderúrgica Nacional SA 08/31/2016 CCC+ B CSNA3 BZ Equity
41 JBS SA 08/12/2016 BB BB+ JBSS3 BZ Equity
42 PDG Realty SA Empreendimentos e Participações SA 08/03/2016 D SD PDGR3 BZ Equity
43 Banco do Estado do Rio Grande do Sul SA 07/11/2016 BB- BB *- BRSR6 BZ Equity
44 Gol Linhas Aéreas Inteligentes SA 07/04/2016 SD CC *- GOLL4 BZ Equity
45 Klabin SA 06/29/2016 BB+ BBB- KLBN4 BZ Equity
46 Oi SA 06/21/2016 D CCC- OIBR4 BZ Equity
47 Banco Indusval SA 05/31/2016 B- B IDVL4 BZ Equity
48 Paranapanema SA 05/30/2016 CCC- *- B PMAM3 BZ Equity
49 Paranapanema SA 05/25/2016 B B+ PMAM3 BZ Equity
50 Banco Pine SA 05/13/2016 B+ BB- PINE4 BZ Equity
51 Gol Linhas Aéreas Inteligentes SA 05/04/2016 CC *- CCC- GOLL4 BZ Equity
52 Oi SA 04/26/2016 CCC- CCC OIBR4 BZ Equity
53 Gol Linhas Aéreas Inteligentes SA 03/28/2016 CCC- B- *- GOLL4 BZ Equity
54 PDG Realty SA Empreendimentos e Participações SA 03/24/2016 SD CCC- *- PDGR3 BZ Equity
55 Cia. Siderúrgica Nacional SA 03/22/2016 B B+ CSNA3 BZ Equity
56 Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais SA 03/22/2016 SD CCC+ *- USIM5 BZ Equity
57 Banco Indusval SA 03/14/2016 B B+ *- IDVL4 BZ Equity
58 Banco Panamericano SA 03/14/2016 B+u *- BB-u *- BPAN4 BZ Equity
59 Banco Pine SA 03/14/2016 BB- BB *- PINE4 BZ Equity
60 Parana Banco S/A 03/14/2016 BB- BB *- PRBC4 BZ Equity
61 Oi SA 03/10/2016 CCC B+ *- OIBR4 BZ Equity
62 Natura Cosméticos SA 03/01/2016 BBB- BBB *- NATU3 BZ Equity
63 Oi SA 02/26/2016 B+ *- BB- OIBR4 BZ Equity
64 Cia. Energética de Minas Gerais SA 02/19/2016 BB- BB CMIG4 BZ Equity
65 Cia. Energética de São Paulo SA 02/19/2016 BB BB+ CESP6 BZ Equity
66 Sul America SA 02/19/2016 B+ BB- SULA11 BZ Equity
67 Ambev SA 02/17/2016 BBB+ A- ABEV3 BZ Equity
68 Banco ABC Brasil SA 02/17/2016 BB BB+ ABCB4 BZ Equity
69 Banco Bradesco SA 02/17/2016 BB BB+ BBDC4 BZ Equity
70 Banco Daycoval SA 02/17/2016 BB *- BB+ DAYC4 BZ Equity
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Evento Firma Data do Evento Novo Reating Último Rating Ativo
71 Banco do Brasil SA 02/17/2016 BB BB+ BBAS3 BZ Equity
72 Banco Santander Brasil SA 02/17/2016 BB BB+ SANB11 BZ Equity
73 Centrais Elétricas Brasileiras SA 02/17/2016 BB BB+ ELET3 BZ Equity
74 Cia. de Gás de São Paulo SA 02/17/2016 BB BB+ CGAS5 BZ Equity
75 Itaú Unibanco Holding SA 02/17/2016 BB BB+ ITUB4 BZ Equity
76 Localiza Rent a Car SA 02/17/2016 BB+ BBB- RENT3 BZ Equity
77 Multiplan Empreendimentos Imobiliários SA 02/17/2016 BB+ BBB- MULT3 BZ Equity
78 Petróleo Brasileiro SA 02/17/2016 B+ BB PETR4 BZ Equity
79 Transmissora Aliança de Energia Elétrica SA 02/17/2016 BB BB+ TAEE11 BZ Equity
80 Ultrapar Participações SA 02/17/2016 BB+ BBB- UGPA3 BZ Equity
81 Oi SA 02/15/2016 BB- BB+ OIBR4 BZ Equity
82 Cia. Siderúrgica Nacional SA 01/29/2016 B+ BB- CSNA3 BZ Equity
83 Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais SA 01/29/2016 CCC+ *- B+ USIM5 BZ Equity
84 Vale SA 01/29/2016 BBB- BBB VALE3 BZ Equity
85 Cia. Energética de Minas Gerais SA 12/22/2015 BB BB+ CMIG4 BZ Equity
86 Cia. Energética de São Paulo SA 12/18/2015 BB+ BBB- *- CESP6 BZ Equity
87 BR Properties SA 12/09/2015 BB- BB BRPR3 BZ Equity
88 Cia. Siderúrgica Nacional SA 10/27/2015 BB- BB CSNA3 BZ Equity
89 Cia. de Saneamento Básico do Estado de São Paulo SA 10/13/2015 BB BB+ SBSP3 BZ Equity
90 Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais SA 10/09/2015 B+ BB- USIM5 BZ Equity
91 Sul America SA 09/11/2015 BB- BB SULA11 BZ Equity
92 Ambev SA 09/10/2015 A- A ABEV3 BZ Equity
93 Banco Bradesco SA 09/10/2015 BB+ BBB- BBDC4 BZ Equity
94 Banco do Brasil SA 09/10/2015 BB+ BBB- BBAS3 BZ Equity
95 Banco do Estado do Rio Grande do Sul SA 09/10/2015 BB+ BBB- BRSR6 BZ Equity
96 Banco Panamericano SA 09/10/2015 BB-u * BBu * BPAN4 BZ Equity
97 Banco Santander Brasil SA 09/10/2015 BB+ BBB- SANB11 BZ Equity
98 Centrais Elétricas Brasileiras SA 09/10/2015 BB+ BBB- ELET3 BZ Equity
99 Cia. de Gás de São Paulo SA 09/10/2015 BB+ BBB- CGAS5 BZ Equity
100 Itaú Unibanco Holding SA 09/10/2015 BB+ BBB- ITUB4 BZ Equity
101 Multiplan Empreendimentos Imobiliários SA 09/10/2015 BBB- BBB MULT3 BZ Equity
102 Petróleo Brasileiro SA 09/10/2015 BB BBB- PETR4 BZ Equity
103 Transmissora Aliança de Energia Elétrica SA 09/10/2015 BB+ BBB- TAEE11 BZ Equity
104 Ultrapar Participações SA 09/10/2015 BBB- BBB UGPA3 BZ Equity
105 Banco Indusval SA 09/09/2015 B+ BB- IDVL4 BZ Equity
106 Gol Linhas Aéreas Inteligentes SA 08/24/2015 B- B GOLL4 BZ Equity
107 PDG Realty SA Empreendimentos e Participações SA 08/18/2015 CCC- *- B- PDGR3 BZ Equity
108 PDG Realty SA Empreendimentos e Participações SA 08/06/2015 B- B PDGR3 BZ Equity
109 Banco Industrial e Comercial SA 07/06/2015 BB *- BBB- BICB4 BZ Equity
110 Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais SA 07/01/2015 BB- BB USIM5 BZ Equity
111 Banco Pine SA 06/12/2015 BB BB+ PINE4 BZ Equity
112 Banco Mercantil do Brasil SA 05/28/2015 B- B BMEB4 BZ Equity
113 Lupatech SA 05/26/2015 D CCC LUPA3 BZ Equity
114 Vale SA 04/30/2015 BBB BBB+ *- VALE3 BZ Equity
115 Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais SA 03/20/2015 BB BB+ USIM5 BZ Equity
116 Cia. Siderúrgica Nacional SA 03/13/2015 BB BB+ CSNA3 BZ Equity
117 Vale SA 01/23/2015 BBB+ A- VALE3 BZ Equity
118 Cia. Siderúrgica Nacional SA 10/03/2014 BB+ BBB- CSNA3 BZ Equity
119 Oi SA 07/18/2014 BB+ BBB- *- OIBR4 BZ Equity
120 Banco ABC Brasil SA 04/14/2014 BB+ BBB- *- ABCB4 BZ Equity
121 Banco Indusval SA 04/14/2014 BB- BB *- IDVL4 BZ Equity
122 Banco Panamericano SA 04/14/2014 BBu *- BB+u *- BPAN4 BZ Equity
123 Parana Banco S/A 04/14/2014 BB BB+ *- PRBC4 BZ Equity
124 Itaú Unibanco Holding SA 03/26/2014 BBB- BBB ITUB4 BZ Equity
125 Banco Bradesco SA 03/25/2014 BBB- BBB BBDC4 BZ Equity
126 Banco do Brasil SA 03/25/2014 BBB- BBB BBAS3 BZ Equity
127 Banco Santander Brasil SA 03/25/2014 BBB- BBB SANB11 BZ Equity
128 Sul America SA 03/25/2014 BB BB+ SULA11 BZ Equity
129 Centrais Elétricas Brasileiras SA 03/24/2014 BBB- BBB ELET3 BZ Equity
130 Petróleo Brasileiro SA 03/24/2014 BBB- BBB PETR4 BZ Equity
131 Sul America SA 02/19/2014 BB+ BBB- *- SULA11 BZ Equity
132 OGX Petróleo e Gas Participações SA (Dommo Energia SA) 10/01/2013 D CCC- OGXP3 BZ Equity
133 OGX Petróleo e Gas Participações SA (Dommo Energia SA) 08/15/2013 CCC- CCC OGXP3 BZ Equity
134 PDG Realty SA Empreendimentos e Participações SA 07/12/2013 B BB- PDGR3 BZ Equity
135 OGX Petróleo e Gas Participações SA 07/02/2013 CCC B- OGXP3 BZ Equity
136 Banco Industrial e Comercial SA 06/13/2013 BB BB+ BICB4 BZ Equity
137 Marfrig Global Foods SA 05/09/2013 B B+ MRFG3 BZ Equity
138 Minerva SA/Brazil SA 04/30/2013 BB- B+ BEEF3 BZ Equity
139 OGX Petróleo e Gas Participações SA (Dommo Energia SA) 04/03/2013 B- B OGXP3 BZ Equity
140 Gol Linhas Aéreas Inteligentes SA 09/04/2012 B B+ *- GOLL4 BZ Equity
141 Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais SA 08/24/2012 BB+ BBB- USIM5 BZ Equity
142 Banco Cruzeiro do Sul SA/Brasil SA 06/04/2012 CC * B+ CZRS4 BZ Equity
143 Lupatech SA 04/23/2012 SD B- LUPA3 BZ Equity
144 Gol Linhas Aéreas Inteligentes SA 04/04/2012 B+ BB- GOLL4 BZ Equity
145 Banco Cruzeiro do Sul SA/Brasil SA 12/06/2011 B+ BB- CZRS4 BZ Equity
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APÊNDICE B – Eventos de elevação de rating 

 

 

 

Evento Firma Data do Evento Novo Reating Último Rating Ativo
1 Azul SA 12/14/2020 CCC+ CCC- AZUL4 BZ Equity
2 Oi SA 10/16/2020 CCC+ SD OIBR4 BZ Equity
3 JBS SA 10/15/2020 BB+ BB JBSS3 BZ Equity
4 Minerva SA/Brazil SA 10/15/2020 BB BB- BEEF3 BZ Equity
5 Natura Cosmeticos SA 10/14/2020 BB BB- NATU3 BZ Equity
6 Gol Linhas Aereas Inteligentes SA 09/25/2020 CCC+ CCC- *- GOLL4 BZ Equity
7 JBS SA 10/30/2019 BB BB- JBSS3 BZ Equity
8 São Martinho SA 10/23/2019 BBB- BB+ SMTO3 BZ Equity
9 Gol Linhas Aéreas Inteligentes SA 08/13/2019 B B- GOLL4 BZ Equity
10 Cia Siderurgica Nacional SA 08/01/2019 B B- CSNA3 BZ Equity
11 Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais SA 07/15/2019 B+ B USIM5 BZ Equity
12 Tupy SA 05/21/2019 BB BB- TUPY3 BZ Equity
13 Cia. Siderúrgica Nacional SA 04/12/2019 B- CCC+ *+ CSNA3 BZ Equity
14 Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo SA 11/19/2018 BB+ BB- *+ ELPL3 BZ Equity
15 JBS SA 10/11/2018 BB- B+ JBSS3 BZ Equity
16 Marfrig Global Foods SA 08/20/2018 BB- B+ *+ MRFG3 BZ Equity
17 Oi SA 08/16/2018 B CCC+ OIBR4 BZ Equity
18 Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais SA 06/12/2018 B B- USIM5 BZ Equity
19 JBS SA 05/15/2018 B+ B * JBSS3 BZ Equity
20 Oi SA 03/22/2018 CCC+ D OIBR4 BZ Equity
21 Suzano Papel e Celulose SA 03/16/2018 BBB- BB+ SUZB3 BZ Equity
22 Cia. Siderúrgica Nacional SA 02/01/2018 CCC+ CCC *- CSNA3 BZ Equity
23 Gol Linhas Aéreas Inteligentes SA 12/08/2017 B- CCC+ *+ GOLL4 BZ Equity
24 Duke Energy International Geração Paranapanema SA 11/14/2017 BB+ BB GEPA4 BZ Equity
25 Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais SA 09/19/2017 B- CCC+ USIM5 BZ Equity
26 Gol Linhas Aéreas Inteligentes SA 08/29/2017 CCC+ CCC GOLL4 BZ Equity
27 Petróleo Brasileiro SA 02/10/2017 BB- B+ PETR4 BZ Equity
28 Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais SA 09/14/2016 CCC+ SD USIM5 BZ Equity
29 Gol Linhas Aéreas Inteligentes SA 07/06/2016 CCC SD GOLL4 BZ Equity
30 Hypermarcas SA 12/18/2015 BB+ BB *+ HYPE3 BZ Equity
31 Lupatech SA 12/16/2015 CCC- *+ D LUPA3 BZ Equity
32 BRF - Brasil Foods SA 05/19/2015 BBB BBB- BRFS3 BZ Equity
33 JBS SA 05/19/2015 BB+ BB JBSS3 BZ Equity
34 Fibria Celulose SA 04/30/2015 BBB- BB+ FIBR3 BZ Equity
35 Lupatech SA 12/11/2014 CCC CCC- *+ LUPA3 BZ Equity
36 Marfrig Global Foods SA 10/16/2014 B+ B MRFG3 BZ Equity
37 Lupatech SA 10/02/2014 CCC- *+ D LUPA3 BZ Equity
38 Banco Industrial e Comercial SA 10/01/2014 BBB- BB * BICB4 BZ Equity
39 Cia. Energética de São Paulo SA 05/13/2014 BBB- BB+ CESP6 BZ Equity
40 Hypermarcas SA 05/13/2014 BB BB- HYPE3 BZ Equity
41 Multiplan Empreendimentos Imobiliários SA 12/10/2013 BBB BBB- *+ MULT3 BZ Equity
42 Cia. Energética de Minas Gerais SA 11/14/2013 BB+ BB CMIG4 BZ Equity
43 Embraer SA 06/04/2013 BBB BBB- EMBR3 BZ Equity
44 Sul America SA 05/23/2013 BBB- BB+ SULA11 BZ Equity
45 Cia. Energética de São Paulo SA 04/18/2013 BB+ BB CESP6 BZ Equity
46 Fibria Celulose SA 03/15/2013 BB+ BB FIBR3 BZ Equity
47 Klabin SA 03/14/2013 BBB- BB+ KLBN4 BZ Equity
48 Natura Cosméticos SA 12/03/2012 BBB BBB- NATU3 BZ Equity
49 Sul America SA 12/03/2012 BB+ BB SULA11 BZ Equity
50 Ultrapar Participações SA 11/27/2012 BBB BBB- UGPA3 BZ Equity
51 Cia. Energética de São Paulo SA 08/23/2012 BB BB- CESP6 BZ Equity
52 NET Serviços de Comunicação SA 07/06/2012 BBB+ BBB- *+ NETC4 BZ Equity
53 Ambev SA 07/05/2012 A A- ABEV3 BZ Equity
54 BR Malls Participações SA 05/04/2012 BB BB- BRML3 BZ Equity
55 BRF - Brasil Foods SA 04/04/2012 BBB- BB+ BRFS3 BZ Equity
56 Localiza Rent a Car SA 04/03/2012 BBB- BB+ RENT3 BZ Equity
57 Multiplan Empreendimentos Imobiliários SA 03/29/2012 BBB- BB+ MULT3 BZ Equity
58 Magnesita Refratários SA 03/22/2012 BB BB- MAGG3 BZ Equity
59 Minerva SA/Brazil SA 03/15/2012 B+ B BEEF3 BZ Equity
60 Banco Indusval SA 12/13/2011 BB B+ IDVL4 BZ Equity
61 Banco Daycoval SA 12/06/2011 BB+ BB DAYC4 BZ Equity
62 Banco Pine SA 12/06/2011 BB+ BB- PINE4 BZ Equity
63 Paraná Banco SA 12/06/2011 BB+ BB- PRBC4 BZ Equity
64 Cia. de Saneamento Básico do Estado de São Paulo SA 12/01/2011 BB+ BB SBSP3 BZ Equity
65 NET Serviços de Comunicação SA 11/30/2011 BBB- BB+ NETC4 BZ Equity
66 Banco Santander Brasil SA 11/29/2011 BBB BBB- *+ SANB11 BZ Equity
67 Sul America SA 11/25/2011 BB BB- SULA11 BZ Equity
68 Vale SA 11/23/2011 A- BBB+ VALE3 BZ Equity
69 Banco do Brasil SA 11/17/2011 BBB BBB- BBAS3 BZ Equity
70 Centrais Elétricas Brasileiras SA 11/17/2011 BBB BBB- ELET3 BZ Equity
71 Petróleo Brasileiro SA 11/17/2011 BBB BBB- PETR4 BZ Equity
72 Anhanguera Educacional Participações SA 08/26/2011 BB BB- AEDU3 BZ Equity
73 Ambev SA 06/17/2011 A- BBB+ ABEV3 BZ Equity
74 Braskem SA 03/30/2011 BBB- BB+ BRKM5 BZ Equity
75 Localiza Rent a Car SA 03/10/2011 BB+ BB RENT3 BZ Equity
76 Klabin SA 12/08/2010 BB+ BB KLBN4 BZ Equity
77 Minerva SA/Brazil SA 11/12/2010 B B- BEEF3 BZ Equity
78 Banco Industrial e Comercial SA 10/25/2010 BB+ BB- *+ BICB4 BZ Equity
79 Cosan SA Indústria e Comércio SA 10/21/2010 BB BB- *+ CSAN3 BZ Equity
80 Cia. Siderúrgica Nacional SA 10/01/2010 BBB- BB+ CSNA3 BZ Equity
81 Cyrela Brazil Realty SA Empreendimentos e Participações SA 09/30/2010 BB *- BB- CYRE3 BZ Equity
82 Paraná Banco SA 08/30/2010 BB- B+ PRBC4 BZ Equity
83 Cia. Energética de São Paulo SA 08/18/2010 BB- B CESP6 BZ Equity
84 Diagnósticos da América SA 08/03/2010 BB BB- DASA3 BZ Equity
85 JBS SA 07/16/2010 BB B+ *+ JBSS3 BZ Equity
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APÊNDICE C – CAAR rebaixamento por nível de GC diferenciada 
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APÊNDICE D - CAAR rebaixamento por nível de GC diferenciada detalhada 
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APÊNDICE E - CAAR elevação por nível de GC diferenciada 
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APÊNDICE F - CAAR elevação por nível de GC diferenciada detalhada 
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APÊNDICE G – CAAR Perda e Ganho de rating com nível investimento 
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APÊNDICE H – CAAR rebaixamento por porte de empresa 
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APÊNDICE I – CAAR elevação por porte de empresa 
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APÊNDICE J – CAAR rebaixamento e elevação 
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Apêndice K – CAAR eventos independentes e eventos dependentes 
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Apêndice L – CAAR dos eventos independentes e eventos dependentes por evento 
de rating soberano 
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Apêndice M – CAAR rebaixamento da pandemia e outros rebaixamentos 
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Apêndice N – CAAR elevação pandemia e outras elevações 

 

 

 


