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O objetivo do Caderno de Pesquisas do Mestrado Profissionalizante em Economia é 

promover os working papers desenvolvidos pelos alunos e professores do curso, para que a 

discussão dos temas pesquisados seja ampliada na Escola de Economia de São Paulo, na 

comunidade acadêmica, e no mercado financeiro. 

 

Nesta primeira edição do Caderno, o tema escolhido foi investimentos, e envolve questões 

contemporâneas do mercado, e ampla variedade de estudos em assuntos ainda pouco 

explorados academicamente no Brasil, como por exemplo, FIDCs (Fundos de Investimento 

em Direitos Creditórios), ETFs (Exchange Traded Funds), aluguel de ações, investimentos 

imobiliários, dentre outros. 

 

As pesquisas apresentadas constantes nesta publicação não param por aqui, elas respondem 

a algumas perguntas do mercado, mas sucitam muitas outras para serem pesquisadas em um 

breve futuro. 

 

Infelizmente por uma questão física nem todos working papers foram impressos neste 

caderno, mas os que os resumos daqueles que não se encontram integralmente aqui podem 

ser encontrados no final desta publicação. E uma versão eletrônica estará disponível no site 

da Escola de Economia de São Paulo (http://www.eesp.fgv.br/). 

 

Agradecemos o empenho dos alunos do curso pelos trabalhos elaborados, aos professores 

do curso pelo ajuda fornecida no esclarecimento de dúvidas e sugestões dadas, e ao Prof. 

Yoshiaki Nakano pelo apoio nesta empreitada. 

 

 

São Paulo, 26 de janeiro de 2009. 

 

Paulo Gala 

Ricardo Rochman 

 

http://www.eesp.fgv.br/
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1. Aluguel de ações: análise sobre seus determinantes e principais 

agentes beneficiados 
 

Marcelo Nascimento 
 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

O aluguel de ações é uma operação realizada entre investidores, no qual são disponibilizados títulos para 

empréstimos. Os interessados alugam esses títulos, geralmente ações, mediante um aporte de garantias na 

CBLC (Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia), que atua como contraparte no processo e garante as 

operações. A operação de aluguel consiste na transferência de títulos da carteira do investidor (doador) para 

satisfazer necessidades temporárias de um tomador. O tomador do aluguel estará com o ativo disponível em 

sua carteira, durante o período de vigência do contrato. Este agente é livre para vender esses ativos ou utilizá-

los em outras finalidades, mas fica obrigado a devolvê-lo seguindo o que foi acordado entre as partes, 

independente do valor ou preços dessas ações. Para o tomador (locador) existe o risco da flutuação da ação no 

período de vigência do contrato, e este geralmente espera que o preço deste caia. Para o doador (locatário) 

também existe o risco de oscilação da ação, mas geralmente este tem uma estratégia de longo prazo que pode 

reduzir este risco. Investidores de longo prazo podem utilizar o mercado de aluguel para obter uma taxa extra 

de remuneração de seu capital. 

O objetivo deste trabalho é procurar estabelecer os determinantes das operações de aluguel de ações, além de 

verificar quais são os agentes envolvidos nessas atividades. Além disso, também é de interesse do trabalho 

procurar quantificar o histórico de rentabilidade líquida de cada agente de mercado, ou investidores, 

envolvidos nas operações. Isso procura identificar quem é o maior beneficiado com essas operações. 

Este trabalho será feito com base em consulta bibliográfica disponível, além de consulta às bases de dados 

dessas operações disponíveis no Banco de Títulos (BTC) da Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia 

(CBLC), que envolvem dados sobre volume e quantidade de operações, segregação (doadores e tomadores) e 

participação dos investidores (pessoas físicas, investidor estrangeiro, fundos mútuos, sociedades anônimas, 

fundos de previdência, bancos comerciais e outros). 

 

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1 CONCEITO E MOTIVAÇÕES 

 

O empréstimo de ações é uma prática na qual, em troca de uma taxa acordada, o detentor de determinados 

títulos (doador do empréstimo) autoriza sua transferência a um terceiro (tomador do empréstimo). O tomador 

é livre para vender esses ativos ou utilizá-los para outras finalidades, mas fica obrigado a devolvê-los 

seguindo o que foi acordado entre as partes. Ao alugar um título, o doador abre mão de alguns benefícios, 

como a participação em assembléias da companhia, ou o recebimento de juros e dividendos pagos diretamente 

pela empresa. Entretanto a operação de empréstimo obrigará o tomador a compensar ao doador os proventos 

adquiridos através de um mecanismo de compensação. Assim, na prática, o doador continua a receber os 

direitos oriundos daquela ação, como os juros sobre capital próprio e os dividendos. 

O empréstimo de títulos adquiriu importância pela sua capacidade de gerar liquidez aos mercados, pois os 

títulos alugados acabam sendo negociados ao invés de ficarem em posição de custódia, ou seja, em posição 

inerte e sem serem movimentados. Isso aumenta a eficiência do mercado e beneficia investidores com 

estratégias de curto e longo prazo. A principal motivação da parte doadora de um empréstimo está relacionada 

às estratégias de longo prazo, na qual não há intenção de desfazer-se dos títulos em curto prazo. Exemplos 

empíricos de doadores podem ser os fundos de pensão, os investidores pessoas-físicas e as companhias de 

seguros, por exemplo. Por fim, na parte tomadora, as motivações estão nas operações de arbitragem e a 

possibilidade de realizar vendas a descoberto, e esses agentes podem ser representados principalmente pelos 

fundos de investimento e investidores estrangeiros, por exemplo. 
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2.2 AGENTES ENVOLVIDOS 

2.2.1 INVESTIDORES 

Os investidores são aqui representados por todos aqueles agentes que têm posições em títulos de valores 

mobiliários. O aluguel de ações pode ser negociado entre quaisquer doadores e tomadores de títulos. As 

categorias mais abrangentes incluem investidores pessoas físicas, investidores estrangeiros, fundos mútuos, 

sociedades anônimas, previdência, bancos comerciais, entre outros. 

 

2.2.2 SOCIEDADES CORRETORAS 

São as instituições responsáveis pela intermediação dos negócios na bolsa de valores. A legislação que trata 

do empréstimo de ações obriga a intermediação dessas operações pelas Sociedades Corretoras e 

Distribuidoras de Títulos. A aproximação entre doadores e tomadores nas operações de empréstimo de ações 

proporciona credibilidade, segurança e liquidez ao mercado como um todo. 

 

2.2.3 AGENTES DE CUSTÓDIA 

São instituições que utilizam o serviço de custódia de ativos da Companhia Brasileira de Liquidação e 

Custódia (CBLC) para a guarda dos ativos mobiliários. Os agentes de custódia são as corretoras, 

distribuidoras de valores e bancos comerciais, múltiplos e de investimento. Esses agentes tornam-se 

responsáveis pela administração de sua própria conta e de seus clientes perante a CBLC. 

 

2.2.4 AGENTES DE COMPENSAÇÃO 

Os Agentes de Compensação são instituições habilitadas a liquidar operações da CBLC. Esses agentes são 

responsáveis perante seus clientes e a CBLC pela liquidação e prestação de garantias referentes às operações 

de seus clientes. Para desempenhar tal atividade, é necessário que as instituições atendam critérios específicos 

de admissão e requisitos de capital, técnicos e operacionais. 

 

2.3 O MERCADO 

2.3.1 DOADORES 

São os agentes de custódia, os agentes especiais de custódia e os investidores clientes dos agentes de custódia. 

Eles devem firmar com a CBLC um termo de adesão ao Banco de Títulos (BTC), autorizando expressamente 

o empréstimo e a transferência de seus ativos para sua conta de empréstimo mantida na custódia da CBLC. O 

investidor doador de ativos deve firmar contrato com seu Agente de Custódia no qual autorize expressamente 

a transferência dos seus ativos para a carteira de empréstimo, mantida na custódia da CBLC, e posterior 

efetivação da operação de empréstimo. 

 

2.3.2 TOMADORES 

São os mesmos agentes de custódia, os agentes especiais de custódia e os investidores clientes dos agentes 

participantes de negociação representados por um participante de negociação e sob a responsabilidade de um 

agente de compensação. Da mesma forma que os doadores, os tomadores devem firmar com a CBLC o Termo 

de Adesão ao BTC, autorizando expressamente o empréstimo, doação e transferência de seus ativos para sua 

conta de custódia ou conta de empréstimo mantida na custódia da CBLC. Além disso, esse investidor deve 

firmar o um termo de autorização com o seu cliente, autorizando expressamente o participante de negociação 

a representá-lo em operações de empréstimo. 

 

2.4 FLUXO OPERACIONAL 

 

2.4.1 INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO 

No caso dos investidores doadores, a operação de aluguel de ações é realizada através de um sistema 

denominado BTC, no qual a instituição intermediária representa o cliente na operação. Como em qualquer 

sistema de mercado, há a ponta de oferta, que quer se desfazer (ou neste caso alugar) o título, e a ponta 

tomadora, que quer adquirir o título. As ofertas inseridas neste sistema possuem as seguintes características: 

 Identificação do investidos final: cada oferta é inserida com a necessária identificação do investidor 

final. Este, por sua vez, necessita deter as ações livres na carteira do empréstimo. 

 Prazo máximo: o doador deve estabelecer um prazo máximo para sua oferta. 
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 Prazo de carência: o prazo de carência de uma oferta representa o prazo mínimo que o tomador fica 

obrigado a permanecer com o empréstimo vigente. Trata-se de uma data limite, imposta pelo doador, para 

auferir uma remuneração mínima. 

 Renovação: o doador também deverá definir a possibilidade de renovação do empréstimo. Essa 

renovação não é feita automaticamente. A opção de uma oferta ser renovável implica a possibilidade de 

qualquer uma das pontas solicitar a renovação do empréstimo quando esse já tiver ultrapassado o período de 

carência, mas ainda é dependente de um aceite da outra ponta envolvida na operação. 

 Origem das ações-contas de custódia: o doador em questão deve indicar a sua conta de custódia, 

onde se encontram as ações, que pode ser a própria instituição ou um terceiro agente de custódia. 

 Base de cálculo: representa o valor-base sobre o qual serão calculadas taxas, comissões e 

emolumentos do contrato. Seu valor é produto entre a quantidade de ações e a cotação do papel, sempre 

definido pela cotação média do dia anterior, cabendo ao doador a definição se a cotação utilizada será de 

início ou de fechamento. 

 Alternativas de recebimento: há a possibilidade de optar pelo recebimento financeiro de forma 

periódica. 

 Ofertas Direcionadas: no momento em que insere a oferta é possível definir se esta ficará disponível 

ao mercado como um todo ou, no caso de uma operação previamente fechada, será direcionada a uma 

determinada instituição. 

 Liquidação de contrato: geralmente é estabelecido um prazo fixo, onde o doador coloca uma 

carência em sua oferta, tornando o contrato vigente por um prazo mínimo especifico. 

 

Em relação aos tomadores, as ofertas são registros de instituições que precisam dos títulos e, em troca, estão 

dispostos a remunerar possíveis doadores desses ativos pela sua posse temporária. Assim como as ofertas 

doadoras, as tomadoras também possuem algumas características específicas a serem determinadas: 

 Identificação do investidor final: cada oferta tomadora também necessita de identificação do 

investidor final, pois o empréstimo ficará registrado em seu nome. Para este usuário serão verificadas as 

condições necessárias para efetivação do empréstimo, como por exemplo, a disponibilidade de suas garantias. 

 Destino das ações: o tomador necessita indicar para qual das suas contas de custódia serão destinadas 

as ações. 

 Carteira de cobertura: a carteira de cobertura pode ser utilizada pelo tomador como destino das 

ações como garantia da operação. Em contrapartida, essa posição fica bloqueada para qualquer movimentação 

ou transferência. 

 

2.4.2 FECHAMENTO DA OPERAÇÃO 

Quando é fechada a operação, o sistema BTC verifica a existência de garantias do tomador. A transferência 

das ações do doador ao tomador acontece em tempo real caso o cliente já possua as garantias no momento de 

fechamento do empréstimo. Além disso, o fechamento da operação também pode ser acordado entre doador e 

tomador de forma diferenciada. Nesse caso, os pedidos de operações de empréstimo já vêm com a 

confirmação do doador. Tal modalidade exige a existência de um contrato físico e a inexistência de anonimato 

entre as partes. Esse tipo de fechamento busca suprir carências de liquidez e preços de referência de um 

determinado ativo. Um exemplo de utilização do empréstimo diferenciado acontece quando há a função dos 

formadores de mercado que necessitam de condições específicas para o empréstimo. 

 

2.4.3 CUSTÓDIA DA OPERAÇÃO 

A custódia dos títulos é feita de forma a preservar os eventos de custódia que os doadores teriam 

originalmente, como se estivessem com as suas ações em carteira. No caso de eventos de custódia em 

dinheiro, a CBLC provisiona ao doador um crédito no valor do provento definido pela companhia emissora. 

No caso dos eventos de custódia em ações, a CBLC ajusta a quantidade de ações do contrato conforme o fator 

de ajuste definido pela companhia emissora para as ações no mercado à vista. 

 

2.4.4 LIQUIDAÇÃO DAS OPERACÕES 

A liquidação das operações de empréstimo representa a devolução dos ativos ao doador e, salvo as situações 

em que o doador solicitou em sua oferta uma forma de remuneração diferenciada, a liquidação financeira 

acontece em D+1. Os ativos devolvidos devem ser do mesmo tipo, classe e espécie que foram emprestados e 
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sua transferência em custódia é feita automaticamente à origem da oferta indicada pelo doador. A renovação 

de um empréstimo, embora não contenha a transferência dos títulos em custódia, é interpretada pelo BTC 

como o encerramento do contrato original e a abertura de um novo. Assim, trata-se de uma prorrogação do 

contrato original, mas com a execução financeira para o prazo decorrido. 

 

2.4.5 CÁLCULO DOS VALORES FINANCEIROS 

O cálculo dos valores financeiros do contrato de empréstimo pode ser segregado em dois grandes 

componentes: o volume financeiro do contrato e o fator da taxa carregada ao período. O volume financeiro é 

representado pelo produto simples entre a quantidade de ações emprestadas e a cotação utilizada no contrato. 

O segundo componente é o fator da taxa carregada ao período, que implica na transformação da taxa de uma 

base anual para o período em que o empréstimo esteve vigente (252 dias úteis). Essa transformação é 

necessária, pois o BTC é descrito em base anual. 

O cálculo da remuneração financeira pode ser definido por: 
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Onde: 

RD = remuneração ao doador; 

Q = quantidade de ações emprestadas; 

C = cotação utilizada para o empréstimo; 

i = taxa de remuneração definida pelo doador; 

du = dias úteis em que o empréstimo esteve vigente. 

 

Por fim, menciona-se que a cada operação, o tomador paga emolumentos à CBLC. Para empréstimos 

fechados voluntariamente, o emolumento é de 0,25% a.a. sobre o volume da operação, observando um 

mínimo de 10 reais. 

 

2.5 INADIMPLÊNCIA 

Quando o título não é devolvido na data de vencimento do contrato, a operação de empréstimo torna-se 

inadimplente. A inadimplência implica na manutenção de retenção das garantias e a consideração de uma 

multa de 0,2% ao dia sobre o valor dos títulos não devolvidos até sua regularização. Adicionalmente o 

tomador será responsável por remunerar o doador, até a data da efetiva devolução dos títulos. Não ocorrendo 

a devolução dos ativos na data prevista, a CBLC pode determinar a sua recompra para quitação perante o 

doador, podendo ainda executar as garantias prestadas. 

 

2.6 CONTROLE DE RISCOS 

Para a operação de aluguel de ações, o risco da operação reside no agente tomador, por uma possível 

inadimplência de liquidação de liquidação financeira ou não devolução dos títulos. Para isso, o tomador deve 

apresentar garantias, que devem ser de 100% do valor dos ativos mais um intervalo de margem específico 

para cada ativo. Os ativos aceitos pela CBLC como garantia são definidos e revisados periodicamente. Pode-

se citar como exemplos de ativos aceitos: moeda corrente nacional, títulos públicos, privados e negociados em 

mercados internacionais, ações pertencentes à carteira do índice BOVESPA e outros. 

 

2.7 BASE LEGAL E FISCAL 

O aluguel de ações é regulamentado pela resolução nº. 3.278, de abril de 2005 do Conselho Monetário 

Nacional (CMN), que autorizou as entidades prestadoras de serviços de liquidação e custódia a prestar o 

serviço de empréstimo de valores mobiliários, e submeteu o regulamento deste serviço à Comissão de Valores 

Mobiliários (CVM). A CVM regulamentou a instrução nº. 441, de novembro de 2006, que regulamentou o 

empréstimo de valores mobiliários pelas entidades prestadoras de serviços de liquidação e custódia de ações. 

Por fim, a instrução normativa da receita federal do Brasil nº. 742, de maio de 2007 dispôs sobre o imposto de 

renda nas operações de empréstimo de títulos e valores mobiliários. Tal operação é definida tributariamente 

ao doador (agente que recebe o crédito da operação) como uma operação de renda fixa. Para os doadores 

pessoa física e jurídica constituídos nacionalmente, aplica-se a tabela regressiva abaixo: 
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Prazo Alíquota 

Até 6 meses 22,5% 

Entre 6 e 12 meses 20% 

Entre 12 e 24 meses 17,5% 

Acima de 24 meses 15% 

 

 Para os demais investidores, a alíquota é aplicada conforme a tabela a seguir: 

Investidor Alíquota 

Investidor Estrangeiro 15% 

Paraíso Fiscal 25% 

Instituições Financeiras 0% 

No caso de liquidação da operação por não devolução dos ativos, a diferença entre o valor da alienação e o 

custo médio de aquisição das ações é considerada ganho ou perda do mercado de renda variável. 

 

3. DADOS EMPÍRICOS 

3.1 ALUGUEL DE AÇÕES 

O gráfico abaixo mostra o volume total de recursos negociados em valores nominais, de maio de 1996 até 

agosto de 2008. Como pode ser observado, as negociações envolvendo aluguel de ativos vêm apresentando 

alta constante nos volumes negociados. Somente no ano passado, o volume negociado total ultrapassou R$ 

200 milhões de reais, conforme visualizado no gráfico abaixo. 

 

GRÁFICO 1 – VOLUME TOTAL ACUMULADO DE ALUGUEL DE ATIVOS 

-

100.000,00

200.000,00

300.000,00

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008*

 
Fonte: CLC – Dados nominais em R$ milhões de mai/96 até ago/08 

 

O gráfico seguinte mostra o volume total de recursos dos agentes doadores em valores nominais, de maio de 

1996 até agosto de 2008. Como pode ser visto os maiores agentes doadores em valores acumulados são os 

investidores estrangeiros, seguidos das pessoas físicas e dos fundos mútuos. 

 

GRÁFICO 2 – VOLUME DE DOADORES POR SEGMENTO 
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Fonte: CLC – Dados nominais em R$ milhões de mai/96 até ago/08 

 

Por fim, observa-se a partir do próximo gráfico o volume total de recursos dos agentes tomadores em valores 

nominais, de maio de 1996 até agosto de 2008. De acordo com as colunas, os maiores tomadores de recursos 

no período considerado são os fundos mútuos, seguidos pelos investidores estrangeiros e dos bancos 

comerciais. Pode-se concluir que não há uma grande distinção definida entre tomadores e doadores no 

mercado de aluguel de ativos. Em ambos os lados, vê-se que investidores estrangeiros e fundos mútuos têm 

forte presença como tomadores e doadores. Apenas se nota que a única diferença dentre os segmentos mais 

expressivos, onde as pessoas físicas se destacaram mais como doadoras, enquanto os bancos comerciais se 

destacaram mais como tomadores. 

 

GRÁFICO 3 – VOLUME DE TOMADORES POR SEGMENTO 
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Fonte: CLC – Dados nominais em R$ milhões de mai/96 até ago/08 
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A evidência de que alguns agentes têm maior peso na ponta de doação e outros da compra do direito de uso 

do ativo não explicam quais segmentos foram mais bem sucedidos na estratégia de aluguel de ações. Por 

conseguinte, no gráfico seguinte se procura mostrar a evolução do crescimento dos volumes negociados por 

cada um desses agentes.  Através do gráfico a seguir são apresentadas as variações dos volumes negociados 

de cada segmento em forma de índice com base um, com valores de novembro de 2003 até agosto de 2008. 

No mesmo gráfico foi apresentada a evolução do índice Ibovespa com base dez
1
, que procura ser um 

referencial de rentabilidade proporcionada pelo mercado acionário durante o mesmo período. A composição 

deste gráfico mostra quais são os agentes mais ativos na negociação de aluguel de ativos de acordo com a 

evolução do índice. 

 

GRÁFICO 4 – EVOLUÇÃO DOS VOLUMES DOADOS POR SEGMENTO 
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Fonte: Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia – CBLC e Economática 

 

Conforme pode ser visualizado, os segmentos que mais negociam neste mercado
2
 apresentam crescimento dos 

volumes doados com evolução bem próxima. Assim, pela assunção do trabalho, não se pode concluir nada a 

respeito dos ganhadores líquidos por tipo de atividade desempenhada. É claro que somente uma análise 

detalhada de cada agente e tipo de operação poderia mostrar isso, mas ainda assim tem-se uma referência de 

que esses agentes têm prioridade semelhante em manter a liquidez de suas ações. Da mesma forma, o próximo 

gráfico mostra os segmentos que mais negociam no mercado na ponta tomadora, conforme pode ser visto a 

seguir. Neste caso, comparam-se a evolução de investidores estrangeiros, bancos comerciais e fundos mútuos, 

todos eles enquanto tomadores. Também se compara a evolução dos volumes tomados desses agentes com a 

evolução do índice Ibovespa. 

 

GRÁFICO 5 – EVOLUÇÃO DOS VOLUMES DOADOS POR SEGMENTO 

                                                 
1
 A utilização da variação dos volumes em índice com base um e da variação do índice Ibovepa em índice 

com base dez foi adotada para facilitar a visualização da evolução de ambos no mesmo gráfico. 
2
 Volumes negociados acumulados de maio de 1996 até agosto de 2008 superiores a R$ 100 milhões. 
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Fonte: Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia – CBLC e Economática 

 

Este gráfico mostra de maneira mais clara os movimentos dos agentes. Primeiramente, vê-se que os bancos 

comerciais é o segmento que menos cresceu em volumes tomados. Em segundo lugar, pode-se ver que 

investidores estrangeiros e fundos mútuos tiveram evolução semelhante ao longo do período observado. A 

grande diferença entre ambos foi em junho de 2008, quando o índice Ibovespa iniciou o recente ciclo de 

baixa, os investidores estrangeiros aumentaram seus volumes tomados. 

 

3.2 ANÁLISES DE REGRESSÃO 

A seguir foram estabelecidas algumas relações entre os agentes doadores e tomadores de ativos. Através de 

regressões lineares, foram estabelecidas três importantes relações entre fundos mútuos doadores, fundos de 

previdência social doadores, pessoas físicas doadoras e investidores estrangeiros doadores; contra pessoas 

físicas tomadoras, investidores estrangeiros tomadores, bancos comerciais tomadores, sociedades anônimas 

civis tomadoras, fundos mútuos tomadores, fundos de previdência social tomadores e outras pessoas jurídicas 

tomadoras. 

 

3.2.1 FUNDOS MÚTUOS DOADORES 

A primeira análise de regressão trata dos fundos mútuos doadores, os quais têm como contraparte os próprios 

fundos mútuos (outros fundos) e os investidores estrangeiros. A estatística de regressão linear abaixo mostra 

os fundos mútuos doadores como variáveis dependentes em relação aos regressores fundos mútuos tomadores 

e investidores estrangeiros tomadores. 

 

Variável Dependente: Fundos Mútuos Doadores 

Observações: 145 

Variável Coeficiente Erro-Padrão Estatística-t Prob.   

Fundos Mútuos Tomadores 0.372278 0.014695 25.33364 0.0000 

Investidores Estrangeiros Tomadores 0.180218 0.029664 6.075295 0.0000 

R-quadrado 0.990185   

R-quadrado Ajustado 0.990116   

Tabela – Determinantes (contraparte) dos fundos mútuos doadores de ativos. 
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Como pode ser observado, a regressão apresenta um R
2
 de 99,02%, o que mostra que as variáveis explicam 

bem o modelo. Neste caso, um aumento de uma unidade tomada por fundos mútuos implica em 0,37 unidades 

doadas pelos fundos mútuos. Da mesma forma, um aumento em uma unidade tomada por investidores 

estrangeiros implica em 0,18 unidades doadas por outros fundos mútuos. 

 

3.2.2 PESSOAS FÍSICAS DOADORES 

Outra análise de regressão encontrada tem as pessoas físicas doadoras como contraparte dos fundos mútuos e 

os bancos comerciais, ambos tomadores. A estatística de regressão linear abaixo mostra as pessoas físicas 

doadoras como variáveis dependentes em relação aos regressores bancos comerciais tomadores e fundos 

mútuos tomadores. 

 

Variável Dependente: Pessoas Físicas Doadores 

Observações: 145 

Variável Coeficiente Erro-Padrão Estatística-t Prob.   

Fundos Mútuos Tomadores 0.451977 0.013610 33.20893 0.0000 

Bancos Comerciais Tomadores 0.320840 0.044851 7.153513 0.0000 

R-quadrado 0.990833   

R-quadrado Ajustado 0.990769   

Tabela – Determinantes (contraparte) das pessoas físicas doadoras de ativos. 

 

Como pode ser observado, a regressão apresenta um R
2
 de 99,08%, o que mostra que as variáveis descritas 

explicam bem o modelo. Neste caso, um aumento de uma unidade tomada por fundos mútuos implica em 0,45 

unidades doadas pelas pessoas físicas. Da mesma forma, um aumento em uma unidade tomada por bancos 

comerciais implica em 0,32 unidades doadas por pessoas físicas. 

 

3.2.3 INVESTIDORES ESTRANGEIROS DOADORES 

Por fim, a contraparte dos investidores estrangeiros doadores são os próprios investidores estrangeiros (outros 

investidores), as pessoas físicas e os bancos comerciais, todos tomadores. A análise de regressão linear abaixo 

mostra investidores estrangeiros doadores como variáveis dependentes em relação aos regressores bancos 

comerciais tomadores, investidores estrangeiros tomadores e pessoas físicas tomadores. 

 

Variável Dependente: Investidores Estrangeiros Doadores 

Observações: 145 

Variável Coeficiente Erro-Padrão Estatística-t Prob.   

Pessoas Físicas Tomadores 3.166432 0.839581 3.771444 0.0002 

Investidores Estrangeiros Tomadores 0.707755 0.058349 12.12970 0.0000 

Bancos Comerciais Tomadores 0.512381 0.074473 6.880104 0.0000 

Intercepto -96.37638 34.82978 -2.767068 0.0064 

R-quadrado 0.985432   

R-quadrado Ajustado 0.985122   

Tabela – Determinantes (contraparte) dos investidores estrangeiros doadores de ativos. 

 

A regressão apresenta um R
2
 de 98,54%, o que mostra que as variáveis explicam bem o modelo. Neste caso, 

um aumento de uma unidade tomada por pessoas físicas implica em 3,16 unidades doadas pelos investidores 

estrangeiros. Da mesma forma, um aumento em uma unidade tomada por bancos comerciais implica em 0,51 

unidades doadas por investidores estrangeiros. E, por fim, um aumento em uma unidade tomada por 

investidores estrangeiros implica em 0,51 unidades doadas por outros investidores estrangeiros. 

3.2.4 ANÁLISE DAS VARIÁVEIS 

Foi elaborado o quadro a seguir para melhor visualização das contrapartes no mercado de aluguel de ações. 

Apesar de volumes e coeficientes serem diferentes, o quadro apresenta um esboço de diversificação das 

negociações. 
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TABELA – DIVERSIFICAÇÃO DE CONTRAPARTES 

 Investidores 

Estrangeiros Doadores 

Fundos Mútuos 

Doadores 

Pessoas físicas 

Doadores 

Investidores Estrangeiros Tomadores X X  

Fundos Mútuos Tomadores  X X 

Pessoas Físicas Tomadores X   

Bancos Comerciais Tomadores X  X 

Fonte: Elaboração Própria 

 

Podemos verificar que os investidores estrangeiros doadores tem contrapartes mais diversificadas
3
. Além 

disso, conclui-se que as pessoas físicas doam suas ações diretamente para bancos comerciais e fundos mútuos, 

e também que as pessoas físicas não fazem negociação de ponta doadora com outras pessoas físicas
4
 nem com 

investidores estrangeiros. 

Por outro lado, vê-se que fundos mútuos e investidores estrangeiros têm contrapartes entre si. Com a exceção 

de investidores estrangeiros doadores (que tem como contraparte pessoas físicas e bancos comerciais) e 

fundos mútuos tomadores (que tem como contraparte pessoas físicas), pode-se dizer que esses agentes têm 

grande relação entre si, tanto como pontas tomadores quanto vendedoras. 

Por fim, a última observação é sobre a diversificação das contrapartes de pessoas físicas tomadoras. Neste 

caso, as pessoas físicas são as que menos fazem operações de compra de contratos de aluguel de ativos, se 

considerada a diversificação das contrapartes neste tipo de negociação. 

 

4. CONCLUSÃO 

 

O mercado de aluguel de ativos ainda possui grande potencial de crescimento, dado o grande estoque de 

títulos em custódia, que não são vendidos ou comprados, e, portanto, são passíveis de negociação neste 

mercado. Este trabalho procura mostrar os determinantes das operações entre os agentes e suas contrapartes. 

Para que se pudesse verificar este efeito, as atividades foram segmentadas por tipo de investidores, e as 

relações que se estabeleceram entre eles no período observado. Entretanto, a análise feita com dados 

agregados não apresenta uma forma adequada e consistente de verificar quem estaria se beneficiando neste 

processo. Esperava-se que o aluguel de ações aumentasse com a queda dos preços destes ativos, para que 

assim, os tomadores, mais preocupados com movimentos de curto prazo, pudessem comprar ativos 

desvalorizados para revendê-los a um preço mais alto. O efeito seria identificar quais agentes aumentavam as 

posições tomadas e doadas com a valorização e desvalorização da Bolsa de Valores. Para uma análise mais 

criteriosa e detalhada, o acesso às operações individuais seria o melhor caminho, bem como a verificação dos 

papéis e taxas negociadas entre as partes. Assim, podemos ter apenas uma idéia de fluxos, conforme 

apresentado no trabalho, mas sem conclusões adequadas sobre os maiores beneficiados em relação à 

rentabilidade obtida por cada agente neste mercado. 
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2. Análise da distribuição dos retornos do IBOVESPA e da SELIC e 

comparação de desempenho 
 

Christian Eduardo Balbino 

Fernanda Bratz 

Flavia Naslavsky 

Lucas Araújo 

Pedro Villas Boas 
 

Introdução 

 

De acordo com o artigo “Bovespa: São poucos os dias que fazem a diferença”, de 19/12/2008, escrito por 

Paulo Tenani, aplicações em renda variável, tendo como benchmark o índice Bovespa (IBOVESPA), tendem 

a ser muito voláteis, porém com uma relação risco retorno viável caso o investimento contemple um horizonte 

de tempo suficiente. A idéia básica por trás desse argumento está na distribuição de probabilidade observada 

dos retornos diários do índice, em que frequentemente se verificam retornos muito distantes da média. Dessa 

forma, como é quase impossível prever com exatidão ex-ante a ocorrência desses retornos, para que o 

investimento seja viável, é necessário que seja mantido por um período suficiente para não perder os 

principais dias de grandes retornos e também para dirimir os dias de retornos muito negativos. 

Se analisarmos o desempenho do IBOVESPA contra a SELIC (em tese a taxa básica de juros deveria ser o 

ativo livre de risco), no período de janeiro de 1999 à fevereiro de 2008, veremos que a performance da renda 

variável é muito superior à da renda fixa como apresentado no artigo de Paulo Tenani. 
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Porém, será que o investimento em renda variável é superior ao investimento em renda fixa em qualquer 

horizonte de tempo? Em tese deveria ser, dado que os investidores requerem um prêmio pelo risco para 

investir nesses ativos. Contudo, como o retorno realizado é diferente do retorno esperado, é possível que, e 

determinadas situações, o desempenho de investimentos em ações seja inferior ao investimento em títulos 

públicos. A teoria nos diz que, na média uma carteira bem diversificada deveria render o ativo livre de risco 

somado a um prêmio de mercado. O presente artigo busca verificar se, a partir da premissa de que o Ibovespa 

seria uma proxy da carteira diversificada, o investimento de longo prazo em renda variável apresenta retornos 

superiores ao investimento em renda fixa. 
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O trabalho está dividido da seguinte maneira: A seção 2 discute a estrutura da distribuição de probabilidade 

dos retornos diários do IBOVESPA em comparação com uma distribuição normal (gaussiana). Desenvolve-se 

uma comparação entre os momentos da distribuição acompanhada de um teste de normalidade de Jarque-

Bera. A seção 3 compara os dois investimentos sob horizontes de tempo distintos e também sob retirando os 

piores e melhores retornos. Apresenta-se uma análise por meio de média móveis por horizonte de tempo pré-

definido conforme critérios apresentados na seção. Os resultados mostram que o investimento no IBOVESPA 

não é estatisticamente tão atrativo em comparação com o investimento na SELIC para todos os horizontes de 

tempo analisados. 

 

Análise das Distribuições de Probabilidade 

 

Para compreendermos melhor a relevância dos retornos, deve-se entender o comportamento da distribuição de 

probabilidade dessa variável para se ter a exata percepção da importância de não perder um dia sequer de 

retorno muito elevado. Em uma distribuição normal retornos maiores do que quatro desvios-padrão são 

eventos muito raros, conforme discutido no artigo de Tenani. Já na distribuição observada dos retornos do 

IBOVESPA, tais retornos ocorrem com freqüência muito maior. Para por luz a essa questão, cabe analisar os 

momentos de ambas as distribuições, em particular o quarto momento, conhecido como curtose. Esse 

momento, grosso modo, trata do “achatamento” da distribuição de probabilidade, ou seja, do comportamento 

dos eventos mais distantes da média. Em uma distribuição normal, a curtose é igual a três. Para uma curtose 

maior do que três considera-se que a distribuição tem relativamente mais chance de abarcar eventos extremos. 

Na prática, dizemos que a distribuição possui “caldas mais largas” em alusão à função densidade 

probabilidade. Para distribuições com esse formato, damos o nome de Platicúrticas. Cabe ressaltar que 

Tenani, em seu artigo, comete um equívoco ao chamar esse tipo de distribuição de Leptocúrtica, que se refere 

exatamente ao oposto, ou seja, quando a distribuição tem caldas mais afinadas e curtose menor do que três. 

Posto isso, essa seção compara a distribuição observada do logaritmo natural dos retornos diários do 

IBOVESPA em relação a uma distribuição de probabilidade normal. O intuito dessa comparação é mostrar 

quão importantes são os eventos extremos para o investimento no IBOVESPA. 

 

Teste de Normalidade Jarque-Bera 

O teste Jarque-Bera compara os quatro primeiros momentos de uma distribuição qualquer estabelecendo um 

intervalo de confiança que analisa a probabilidade de uma distribuição ser estatísticamente equivalente a uma 

normal (gaussiana). 
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A partir dos gráficos acima, podemos concluir que o logaritmo natural dos retornos tanto do IBOVESPA 

quanto da SELIC não podem ser considerados como normais (gaussianos). A distribuição normal tem 

assimetria e curtose fixas e iguais a zero e três respectivamente. Em relação à assimetria (terceiro momento), 

ambas as distribuições possuem valor estatisticamente maior do que zero configurando distorção da 

distribuição para a direita, ou seja, maior incidência de retornos negativos. 

 

Comparação de Desempenho 

 

A comparação por desempenho busca analisar, entre IBOVESPA e SELIC, qual é o melhor investimento, 

dadas algumas restrições impostas. As restrições utilizadas nesse trabalhos são de duas naturezas, horizonte 

de tempo e eliminação dos valores extremos. 

A primeira restrição, por horizonte de tempo, tem o intuito de responder à questão levantada no início do 

trabalho, ou seja, saber se um investimento no IBOVESPA é estatisticamente superior a um investimento em 

SELIC para períodos pré-definidos de entrada e saída na aplicação. Definimos arbitrariamente quatro 

horizontes de tempo distintos para essa análise: um mês (configurando investimentos de curto prazo); um ano 

(médio prazo); dois anos (também médio prazo – investimentos em renda fixa nesse horizonte de tempo são 

muito comuns por causa de benefícios fiscais); cinco anos (longo prazo). A partir da definição dos horizontes 

de análise, calculamos o desempenho dos dois investimentos utilizando a média móvel com janelas fixas para 

esses prazos conforme será apresentado na seção 3.1. 

A segunda restrição tem por motivação analisar o desempenho dos dois investimentos durante todo o período 

considerado excluindo o maiores e/ou menores retornos ocorridos. Dessa forma, pode-se ter a clara noção da 

importância de estar presente em um dia de alto retorno ou estar ausente em um período de retornos muitos 

negativos. 

 

Performance por Horizonte de Tempo 

Primeiramente foi feita uma estatística descritiva sobre os retornos diários para os horizontes de tempo pré-

definidos. O resultado encontrado evidenciou que nenhuma das séries possui distribuição de probabilidade 

observada próxima da normal. 

 

Estatística Descritiva 

 

MM 30D Selic   MM 30D IBOV   

    

Média 0.013261452 Média 0.019426979 

Erro padrão 0.000069242 Erro padrão 0.001799092 

Mediana 0.013148635 Mediana 0.028640542 

Modo 0.013839158 Modo #N/D 
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Desvio padrão 0.003291734 Desvio padrão 0.085527847 

Variância da amostra 1.08355E-05 Variância da amostra 0.007315013 

Curtose 5.70860208 Curtose 1.208110646 

Assimetria 1.827455354 Assimetria -0.123488255 

Intervalo 0.020555194 Intervalo 0.868471221 

Mínimo 0.008410066 Mínimo -0.297371731 

Máximo 0.02896526 Máximo 0.571099489 

Soma 29.97088265 Soma 43.90497267 

Contagem 2260 Contagem 2260 

 

 

MM 1Y Selic   MM 1Y IBOV   

    

Média 0.164497826 Média 0.201744152 

Erro padrão 0.000547434 Erro padrão 0.006512075 

Mediana 0.164988717 Mediana 0.253402389 

Modo #N/D Modo #N/D 

Desvio padrão 0.024658858 Desvio padrão 0.293332662 

Variância da amostra 0.000608059 Variância da amostra 0.086044051 

Curtose 0.143243406 Curtose -0.500544522 

Assimetria 0.049088233 Assimetria -0.156879653 

Intervalo 0.118163687 Intervalo 1.775100091 

Mínimo 0.109560564 Mínimo -0.552355524 

Máximo 0.227724251 Máximo 1.222744568 

Soma 333.7660891 Soma 409.3388837 

Contagem 2029 Contagem 2029 

 

MM 2Y Selic   MM 2Y IBOV   

    

Média 0.333596108 Média 0.355440315 

Erro padrão 0.000768345 Erro padrão 0.009998548 

Mediana 0.32627667 Mediana 0.501142719 

Modo 0.32253696 Modo #N/D 

Desvio padrão 0.03238919 Desvio padrão 0.421483551 

Variância da amostra 0.00104906 Variância da amostra 0.177648384 

Curtose 0.140068651 Curtose -0.550532848 

Assimetria -0.429640836 Assimetria -0.747254469 

Intervalo 0.143686484 Intervalo 1.917736214 

Mínimo 0.24511404 Mínimo -0.654358414 

Máximo 0.388800524 Máximo 1.263377801 

Soma 592.8002845 Soma 631.6174403 

Contagem 1777 Contagem 1777 

 

MM 5Y Selic   MM 5Y IBOV   

    

Média 0.853652482 Média 0.985472081 

Erro padrão 0.000907812 Erro padrão 0.014000388 

Mediana 0.858879793 Mediana 0.87595745 

Modo #N/D Modo #N/D 
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Desvio padrão 0.029007413 Desvio padrão 0.447355664 

Variância da amostra 0.00084143 Variância da amostra 0.20012709 

Curtose 1.057718216 Curtose -0.735399047 

Assimetria -0.491074294 Assimetria 0.576722873 

Intervalo 0.161058593 Intervalo 1.755368041 

Mínimo 0.771624246 Mínimo 0.267632516 

Máximo 0.932682838 Máximo 2.023000557 

Soma 871.5791845 Soma 1006.166995 

Contagem 1021 Contagem 1021 

 

 

Análise de Média Móvel 

De acordo com a análise de média móvel, percebe-se que, em 43,7% das janelas de 21 dias úteis (um mês) 

analisadas, o investimento em SELIC mostrou-se superior ao investimento no IBOVESPA. Já para os outros 

horizontes de tempo, verificamos que, no investimento de um ano, 36,1% das janelas de investimento 

mostraram-se favorável à SELIC. Em dois anos, 34,9% das vezes, o investimento em SELIC foi superior. Já 

em aplicações no horizonte de tempo de 5 anos, impressionantes 50% das observações mostraram-se mais 

rentáveis para a SELIC. Esse resultado mostra que o senso comum, no qual se diz que investimentos em ações 

são mais rentáveis no longo prazo está, no mínimo, equivocado. Claramente, percebe-se nessa análise que, no 

período de 5 anos, a SELIC performou melhor em 50% das janelas de tempo analisadas enquanto em 30 dias, 

a selic foi superior em 43,7%. 

 

Performance Superior 

Período* Selic % Ibovespa % Total % 

MM 30D 988 43.7 1272 56.3 2260 100.0 

MM 1Y 733 36.1 1296 63.9 2029 100 

MM 2Y 620 34.9 1157 65.1 1777 100 

MM 5Y 510 50.0 511 50.0 1021 100 

* Média Móvel por 

período      

 

Média Móvel - 21 Dias
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Média Móvel - 252 Dias
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Média Móvel - 504 Dias
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Média Móvel - 1260 Dias
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Comparando Piores e Melhores Retornos 

Outra forma de comparação utilizada consiste em retirar os eventos extremos ocorridos para se ter a 

percepção do quão relevantes, esses retornos muito acentuados são para o resultado final do investimento. 

Nessa ótica, fizemos três simulações conforme mostra o gráfico abaixo. Em todas foram considerados apenas 

os investimentos no período total de análise, i.e., de janeiro de 1999 até fevereiro de 2008.  

Resultado no Período - em % 

Alteração* Selic Ibovespa 

Normal 453.80 892.15 

5 melhores 450.47 491.57 

5 piores 452.85 1363.91 

5 piores e 5 melhores 449.53 751.52 

* Retirando os 5 maiores e/ou 5 menores retornos diários 

 

Intervalo de Confiança (95%) 

Alteração Selic Ibovespa 

Normal 453,73 453,88 874,42 909,87 

5 melhores 450,40 450,55 481,81 501,34 

5 piores 452,77 452,93 1336,81 1391,01 

5 piores e 5 melhores 449,45 449,60 736,58 766,45 

 

Uma leitura atenta dos resultados apresentados acima sugere que os retornos extremos são muito mais 

relevantes para o investimento em IBOVESPA do que em SELIC, o que faz sentido dada a alta volatilidade 

do índice Bovespa. Retirando-se apenas os 5 melhores retornos diários em ambos os investimentos, percebe-

se que a diferença entre os investimentos reduz-se quase a zero. Isso significa que, se o investidor desse o azar 

de ficar fora apenas dos 5 melhores dias de rentabilidade no período todo, seu resultado seria quase 

equivalente a manter seus recursos em renda fixa. No enquanto, o inverso também se mostra verdadeiro. Se 

fossem retirados apenas os 5 piores resultados de ambas as aplicações, o resultados aumentaria muito o 

desempenho do IBOVESPA enquanto quase não haveria alterações no investimento em SELIC. De outra 

forma, retirando os 5 piores juntamente com os 5 melhores retornos nas duas aplicações, o resultado seria uma 

leve redução do desempenho do IBOVESPA. 

Conclusões 

 

O presente estudo buscou comparar a evolução do índice de renda variável IBOVESPA e a taxa básica de 

juros SELIC, que remunera ativos de renda fixa. Duas metodologias foram  adotadas. Primeiramente, fizemos 

uma comparação dos investimentos em determinados horizontes de tempo para observar, por meio da 

evolução da média móvel, qual ativo tinha performance superior. Por último, observando e testando hipótese 

de platicurtose sobre a distribuição dos retornos observados, comparamos a evolução dos dois ativos retirando 

da amostra os eventos extremos, definindo dessa forma os cinco maiores e cinco menores retornos diários 

como meta de corte. 

Os resultados mostraram que o investimento em IBOVESPA supera em retorno o investimento em SELIC 

apenas em 50% dos casos para a média móvel de cinco anos aumentando um pouco para algo entre 60% e 

65% dos casos nas outras janelas de tempo analisadas. Essa performance é muito baixa se a comparação for 

condicionada à relação risco-retorno. 

Em relação ao segundo teste, a estatística descritiva juntamente com o teste Jarque-Bera corroboraram com a 

hipótese de não-normalidade. Assim, quando retiramos os cinco melhores retornos de ambas, a vantagem do 

IBOVESPA no período se anula quase completamente. Por outro lado, quando retiramos apenas os cinco 

piores retornos a vantagem do IBOVESPA amplia-se fortemente. Esse resultado segue em linha com a análise 

da densidade das caldas da distribuição dos retornos do IBOVESPA. 
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3. Commodities e mercado de ações em economias emergentes 
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Introdução 

 

O crescimento da economia mundial, impulsionado por países emergentes como a China, tem gerado 

mudanças relevantes no mercado de commodities desde 2002. A principal mudança pode ser observada nos 

preços destes bens, que mostraram elevação expressiva, refletindo as condições apertadas entre oferta e 

demanda, resultado não só do forte ritmo de crescimento da demanda como também a existência de 

problemas climáticos que afetaram negativamente a oferta. Neste contexto, países com elevada participação 

de commodities em suas pautas exportadoras têm se beneficiado desta alta de preços já duradoura, 

melhorando suas contas correntes, reduzindo dívida externa e construindo robustos colchões de reservas. 

Além disso, estes países têm mostrado valorização importante de seus índices de renda variável, diante do 

elevado peso de empresas exportadoras de commodities nos respectivos mercados de renda variável.  

Diante deste quadro, o objetivo deste trabalho é quantificar a importância dos preços das commodities na 

evolução dos índices de renda variável de países que possuem elevada participação de commodities em suas 

pautas exportadoras e além disso relacionar o resultado com o tamanho da relação commodities/exportação. 

Para isso, escolhemos oito países que possuem tal característica e que em linhas gerais se encaixam no bloco 

de países emergentes. Os países são Brasil, África do Sul, México, Chile, Rússia, Turquia, China e Índia. 

Para quantificar este efeito conduziremos trabalhos econométricos que medirão a relação entre os índices 

mais expressivos do mercado de renda variável destes países e os preços das commodities. Como medida dos 

preços das commodities utilizaremos o índice CRB (Commodity Research Bureau) que é um índice 

ponderado das principais commodities negociadas a mercado apurado pela Reuters. Assim, captaremos o 

efeito específico de commodities sobre os índices de renda variável, sendo que para isso, incluiremos uma 

variável de controle, o S&P 500 (índice do mercado de renda variável americano), que terá como função 

captar o humor de mercado, ou ainda, o risco sistêmico de mercado e permitir o isolamento do efeito 

específico. 

 

Revisão Bibliográfica 

 

O tema commodities é bastante explorado no momento, principalmente devido à grande valorização das 

mesmas desde 2001 quando o petróleo passou a atingir níveis históricos de preço elevado. De acordo com 

Balarie (2007), a industrialização das economias emergentes influenciou significativamente a demanda por 

commodities porque durante este processo o consumo de matérias-primas para o desenvolvimento de infra-

estrutura é intensivo. Em um segundo momento, o crescimento da riqueza e a mudança dos hábitos de 

consumo passam a ser os motores do crescimento desses países. 

 

Gráfico 1: Comportamento do CRB 
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Fonte: Bloomberg 

 

Segundo Pastore (2008), o Brasil sem dúvida se beneficiou do crescimento mundial e particularmente do 

elevado nível de preços internacionais de commodities nos últimos anos. Com isto os saldos na Balança 

Comercial brasileira vêm apresentando desempenho superavitário com o crescimento das exportações. A 

estabilidade macroeconômica vem criando um ambiente favorável ao desenvolvimento do mercado de 

capitais, atraindo substanciais recursos de capital estrangeiro e impulsionando as emissões primárias de ações 

(IPOs). Mais recentemente, com a alteração no panorama internacional para um momento de desaceleração 

do crescimento e redução dos preços de commodities, estas perspectivas para o Brasil (bem como para outros 

emergentes) tornam-se mais incertas. Os preços internacionais das commodities são forças que atuam no 

preços das ações. O estudo conclui que é alto o poder explicativo da regressão do CRB contra o índice 

Bovespa (IBOVESPA), assumindo o índice S&P 500 como o componente do modelo que representa o risco 

sistêmico. Em sua análise, Pastore também inclui a variação cambial pelo efeito direto na receita de 

importadores e exportadores, recibos de ações emitidas no mercado americano (American Depositary 

Receipts – ADRs) e fluxo de investimentos estrangeiros. 

 

Metodologia 

 

Para quantificar a importância dos preços das commodities na evolução dos índices de renda variável de 

países que possuem elevada participação de commodities em suas pautas exportadoras conduziremos 

regressões para distinguir os efeitos de (a) preços de commodities e (b) humor de mercado sobre os índices. 

Para cada país, está sendo rodada uma regressão, justamente para captar as diferenças de impactos, uma vez 

que cada país possui uma relação distinta entre commodities/exportação e também números diferentes de 

empresas exportadoras no índice de renda variável. A forma funcional do modelo é log-log. Além disso, 

estamos conduzindo as regressões em primeira diferença para tornar as séries estacionárias, uma vez que 

detectamos problema de raiz unitária, o que é normal, em séries de dados financeiras. Assim, a forma geral da 

equação é:  

 

Dlog(Ivariavel) = α + β1D(log(CRB)) + β2D(log(SPX)) + β3D(log(SPX(-1))) + ε 

 

Vale ainda dizer que cada país possui uma equação ligeiramente diferente da geral, dado que alguns captam 

efeitos defasados maiores ou menores, especialmente do S&P 500. 

 

Banco de dados 

 

As séries utilizadas nas regressões são séries diárias, de período compreendido entre 1º. de janeiro de 2000 a 

14 de agosto de 2008, do índice CRB, do índice S&P 500 e dos respectivos índices do mercado acionário. O 

índice CRB, apurado pela Reuters, é uma cesta que inclui as principais commodities negociadas a mercado 

com os seguintes pesos (tabela 1).  
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Tabela 1: Peso de cada commodity no índice CRB 

Commodity Peso Commodity Peso 

WTI Crude oil 23% Cotton 5% 

Heating oil 5% Coffee 5% 

Unleaded Gas 5% Cocoa 5% 

Natural Gas 6% Orange Juice 1% 

Corn 6% Gold 6% 

Wheat 1% Silver 1% 

Soybeans 6% Platinum -- 

Live Cattle 6% Aluminum 6% 

Lean Hogs 1% Copper 6% 

Sugar 5% Nickel 1% 

Fonte: Reuters 

Os índices do mercado de renda variável dos oito países pesquisados foram escolhidos com base no critério 

liquidez, ou ainda, aqueles que incluem as ações mais negociadas a mercado, especialmente das grandes 

empresas exportadoras locais. Assim, os índices são: Ibovespa (Brasil), IPSA (Chile), Top40 (África do Sul), 

MBI (México), RTSI (Rússia), ISE National 100 (Turquia), Shangai composite IX (China), Sensex 30 (Índia) 

e S&P 500 (Estados Unidos). 

 

Análise dos Resultados 

 

África do Sul 

A análise dos resultados da regressão evidencia que o índice CRB é um elemento importante para explicar a 

evolução do índice Top 40 da África do Sul, apesar do poder explicativo do modelo ser baixo (coeficiente R
2
 

igual a 21,7%). Este resultado é coerente com o peso das commodities na economia e nas exportações totais 

do país, de cerca de 43% segundo o relatório Fitch (2008). Pela regressão, o índice CRB, mesmo quando 

controlado pelo índice S&P 500 para captar o humor de mercado, responde por 48,8% da variação do índice 

Top40 em bases diárias. O índice S&P 500 responde por 35,9%. Os coeficientes encontrados são 

estatisticamente relevantes a quaisquer níves de sginificância convencionais. Vale ressaltar que o modelo 

capta os efeitos do CRB no próprio dia e também com defasagem de um dia. A defasagem, no entanto, não é 

tão importante no caso do S&P, sendo mais relevante no caso do CRB. 

 

  Gráfico 2: Bolsa Sul-Africana e CRB Gráfico 3: Bolsa Sul-Africana e S&P500 
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  Fonte: Reuters e Bloomberg Fonte: Bloomberg 

 

Brasil 
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Pela análise da regressão do índice Ibovespa contra índice CRB no período de estudo (regredindo-se também 

S&P como controle) temos como resultado um significativo poder de explicação (coeficiente R
2
 igual a 

27,5%). Considerando-se um nível de significância de 10,0%, temos que tanto o coeficiente da variável CRB 

quanto da variável S&P são estatisticamente significantes. Trata-se de conclusão que pode ser embasada pelo 

fato de que as ações com maior representatividade no Ibovespa são de empresas exportadoras de 

commodities. Portanto, o resultado destas empresas é por sua vez altamente correlacionado com os preços das 

commodities. Este considerável poder de explicação também justifica porque o país vem se beneficiando 

tanto da alta dos preços das commodities, que respondem por 46% de um total de USD160,6 bilhões de 

exportações, de acordo com Relatório Fitch (2008). Sabemos que certamente existem outras variáveis 

explicativas para as oscilações do Ibovespa, como variação cambial, por exemplo; porém estas variáveis não 

serão objeto do nosso estudo. Assim, mantendo as demais variáveis constantes, o coeficiente do CRB na 

regressão indica que um aumento de 1% no mesmo explica 38,7% do movimento do Ibovespa, enquanto que 

o S&P é responsável por 40,3% deste movimento. 

 

  Gráfico 4: Bolsa Brasileira e CRB Gráfico 5: Bolsa Brasileira e S&P500 
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  Fonte: Reuters e Bloomberg Fonte: Bloomberg 

 

Chile 

No caso chileno, o índice CRB de commodities e a variável de controle S&P 500 são significativas a 10%, 

evidenciando que ambas são relevantes para explicar a evolução diária do índice Chileno IPSA. O poder 

explicativo do modelo é razoável, com coeficiente R
2
 igual a 20,4%. Entretanto, a despeito do peso muito 

significativo das commodities na economia e nas exportações totais do país, o índice do mercado acionário é 

muito mais explicado pelo S&P do que pelo índice CRB de commodities. Este caso é bastante interessante, 

pois, segundo o Relatório Fitch (2008), as commodities respondem por 86% do total das exportações chilenas; 

entretanto, a pauta é pouquíssimo diversificada. Só o cobre, que é o produto mais importante, responde por 

58% das exportações, segundo dados de 2007. Mas mesmo considerando o preço do cobre no mercado 

internacional obtivemos um resultado não muito diferente do modelo incluindo o CRB. Assim, o índice S&P 

500 explica cerca de 54,8% das variações diárias do índice IPSA enquanto o CRB explica apenas 4,1%. Neste 

caso, a tese que os preços das commodities explicaram uma boa parte da alta dos preços das ações no 

mercado local não pode ser comprovado para o caso chileno. 

 

Gráfico 6: Bolsa Chilena e CRB Gráfico 7: Bolsa Chilena e S&P500 
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  Fonte: Reuters e Bloomberg Fonte: Bloomberg 

 

China 

Analisando a regressão do índice Shashr em relação ao CRB, é possível analisar que para China o poder de 

explicação do modelo é pequeno (o coeficiente R
2
 do modelo é de 0,4%). No entanto, observa-se que a 

significância estatística do coeficiente da variável S&P é alta: o p-valor é de 0,3%. A China é um grande 

importador de commodities: suas importações somaram USD891 bilhões em 2007 (de acordo com Relatório 

Fitch 2008). Desta forma, a alta dos preços acaba impactando mais negativamente no resultado das empresas 

que compõem o índice. No entanto, um possível motivo para que o índice de ações da China oscile em menor 

proporção com o CRB pode ser devido ao ainda significativo grau de fechamento da economia e controle pelo 

governo, o qual absorve muitos dos impactos, principalmente através da política cambial. Este motivo 

também pode explicar a baixa influência do S&P sobre a bolsa chinesa, de apenas 9,2%. 

 

Gráfico 8: Bolsa Chinesa e CRB Gráfico 9: Bolsa Chinesa e S&P500 
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Fonte: Reuters e Bloomberg Fonte: Bloomberg 

 

Índia 

O modelo utlizado para explicar as variações do Índice SENSEX apresentou pouco poder explicativo 

(coeficiente R
2 

de 3,7%) na regressão contra o CRB e S&P, considerado baixo quando comparado aos outros 

países analisados neste estudo. Apesar  disso, os coeficientes encontrados são estatisticamente relevantes a 

quaisquer níveis convencionais de significância. O CRB é responável por 18,4% dos movimentos da bolsa 

indiana, enquanto que o S&P responde por 38,6%. Apesar da participação de 30% de commodities na pauta 

de exportações da Índia, segundo o Relatório Fitch (2008), uma das razões para a não aderência do modelo é 

que a participação de empresas exportadoras de commodities no Índice SENSEX é baixa, apenas 7% (TATA 

Steel e OIL & NATURAL GAS CORP). A Índia é a segunda maior exportadora de açúcar no mundo, 

entretanto nenhuma empresa deste ramo é listada no SENSEX. 
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Gráfico 10: Bolsa Indiana e CRB Gráfico 11: Bolsa Indiana e S&P500 
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Fonte: Reuters e Bloomberg Fonte: Bloomberg 

 

México 

Pela análise de regressão do Índice MEXBOL contra CRB e S&P verificamos a significância destes dois 

componentes na performance da bolsa mexicana (p-valor CRB de 0,02% e 0,0% para S&P) e o maior  poder 

explicativo dentre os países analisados neste trabalho (coeficiente R
2
 igual a 39,6%). O CRB tem um impacto 

de 11,2% na bolsa mexicana, já o impacto do S&P é bem maior, de cerca de 132,0%. Segundo o Relatório 

Fitch (2008), as commodities representaram 23% dos USD271 bilhões de exportações em 2007, o que 

justifica a significância do CRB no modelo encontrado. O impacto desproporcional do S&P na bolsa 

mexicana pode ser explicado pela forte dependência em relação à economia americana, que absorve cerca de 

80% das exportações mexicanas.  

 

Gráfico 12: Bolsa Mexicana e CRB Gráfico 13: Bolsa Mexicana e S&P500 
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Fonte: Reuters e Bloomberg Fonte: Bloomberg 

 

Rússia 

A análise dos retornos do índice RTS foi feita através de uma regressão contra o CRB e o S&P500 (variável 

de controle). Apesar do poder explicativo do modelo ser baixo (coeficiente R
2
 igual a 8,8%), os coeficientes 

de todas as variáveis, com exceção de CRB(-2), são estatisticamente relevantes a qualquer nível de 

significância, com p-valores de 0,0% para todas as variáveis. Os coeficientes do modelo indicam um alto grau 

de correlação entre as variáveis escolhidas e o índice RTS, com o CRB representando 71,1% dos movimentos 

e o S&P, 91,5%. As commodities representam cerca de 81% da pauta exportadora do país, que totaliza cerca 

de USD 356 milhões, de acordo com o Relatório Fitch (2008), e pode-se concluir que os preços das 

commodities têm grande influência sobre o comportamento da bolsa russa, assim como o S&P. O modelo tem 
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baixo poder explicativo devido a outros fatores que não foram estudados, tais como a variação cambial e a 

transparência do ambiente de negócios. 

 

Gráfico 14: Bolsa Russa e CRB Gráfico 15: Bolsa Russa e S&P500 
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Fonte: Reuters e Bloomberg Fonte: Bloomberg 

 

Turquia 

O ISE National 100 foi analisado através de regressão do índice contra o CRB e o S&P. 

O poder explicativo do modelo é muito baixo (coeficiente R
2
 igual a 4,1%), mas seus coeficientes são 

estatisticamente relevantes a praticamente quaisquer níveis de significância. As variações do índice são bem 

explicadas através das variáveis escolhidas, sendo que o CRB responde por 22,4% dos movimentos da bolsa 

turca e o S&P corresponde a 86,3%. 

 

Gráfico 16: Bolsa Turca e CRB Gráfico 17: Bolsa Turca e S&P500 
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Fonte: Reuters e Bloomberg Fonte: Bloomberg 

 

Considerações Finais 

 

Neste estudo foi analisada a correlação entre o índice CRB e a bolsa de alguns países emergentes, escolhidos 

pela dependência de suas economias em relação à commodities. Sete dos oito países escolhidos são fortes 

exportadores de commodities, enquanto que a China é forte importadora de tais produtos. Foi observada uma 

forte correlação entre o CRB e os índices das bolsas dos países analisados, com exceção da China, 

provavelmente devido ao fato de este ser um país largamente importador de commodities e com a economia 

ainda bastante controlada pelo governo.  

O baixo coeficiente R
2
 não deve ser entendido como desabonador das conclusões dos modelos, uma vez que, 

em geral, as estatísticas dos coeficientes são relevantes a um nível de significância bastante baixo. O baixo 
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poder explicativo dos modelos deve-se principalmente a outros fatores que também influenciam o 

comportamento das bolsas, tais como variação cambial, política macroeconômica, grau de abertura da 

economia, liberdade de entrada de capitais internacionais, fatores sociais, crises políticas ou econômicas 

internas e, especialmente, o comportamento de bolsas de mercados mais desenvolvidos; por isso a inclusão do 

S&P500 como variável de controle em nosso estudo. 

De modo geral, pudemos notar que o S&P tem um grande peso nas movimentações das bolsas locais; isto se 

deve ao desenvolvimento ainda incipiente do mercado nos países escolhidos, de modo que alterações no 

humor dos investidores dos mercados desenvolvidos provocam oscilações desproporcionais nos mercados 

locais, que muitas vezes não tiveram seus fundamentos alterados. 

 

Anexo 

 

Saídas do Eviews 

 
 

Dependent Variable: D(LCHINA) 

Method: Least Squares   

Date: 09/16/08   Time: 18:55   

Sample (adjusted): 1/05/2000 8/14/2008 

Included observations: 2247 after adjustments 

     

     
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     

     
C 0.000243 0.000331 0.734886 0.4625 

D(LCHINA(-1)) 0.002419 0.021059 0.114848 0.9086 

D(LSPX(-1)) 0.087595 0.029746 2.944815 0.0033 

     

     
R-squared 0.003851     Mean dependent var 0.000239 

Adjusted R-squared 0.002963     S.D. dependent var 0.015719 

Dependent Variable: D(LCHILE)  

Method: Least Squares   

Date: 09/16/08   Time: 18:52   

Sample (adjusted): 1/05/2000 8/14/2008  

Included observations: 2247 after adjustments 
     

     
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     

     
C 0.000374 0.000178 2.095926 0.0362 

D(LSPX) 0.350584 0.016055 21.83668 0.0000 

D(LCRB) 0.040603 0.021683 1.872573 0.0613 

D(LSPX(-1)) 0.086514 0.017562 4.926286 0.0000 

D(LCHILE(-1)) 0.128923 0.020612 6.254738 0.0000 

     

     
R-squared 0.204329     Mean dependent var 0.000422 

Adjusted R-squared 0.202910     S.D. dependent var 0.009449 

S.E. of regression 0.008436     Akaike info criterion -6.710356 

Sum squared resid 0.159561     Schwarz criterion -6.697634 

Log likelihood 7544.085     F-statistic 143.9371 

Durbin-Watson stat 2.019586     Prob(F-statistic) 0.000000 
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S.E. of regression 0.015696     Akaike info criterion -5.469540 

Sum squared resid 0.552813     Schwarz criterion -5.461907 

Log likelihood 6148.028     F-statistic 4.337271 

Durbin-Watson stat 2.005661     Prob(F-statistic) 0.013182 

     
     

Dependent Variable: D(LIBOV)   

Method: Least Squares   

Date: 09/16/08   Time: 18:57   

Sample (adjusted): 1/05/2000 8/14/2008  

Included observations: 2247 after adjustments 

     

     
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     

     
C 0.000491 0.000322 1.526018 0.1271 

D(LIBOV(-1)) 0.000613 0.021077 0.029085 0.9768 

D(LCRB) 0.254644 0.039152 6.504012 0.0000 

D(LCRB(-1)) 0.072605 0.039462 1.839875 0.0659 

D(LSPX) 0.819673 0.029040 28.22534 0.0000 

D(LSPX(-1)) 0.056906 0.033703 1.688472 0.0915 

     

     
R-squared 0.274676     Mean dependent var 0.000555 

Adjusted R-squared 0.273058     S.D. dependent var 0.017863 

S.E. of regression 0.015230     Akaike info criterion -5.528369 

Sum squared resid 0.519839     Schwarz criterion -5.513103 

Log likelihood 6217.123     F-statistic 169.7310 

Durbin-Watson stat 1.996427     Prob(F-statistic) 0.000000 

     
     

 

Dependent Variable: D(LAFRICA)  

Method: Least Squares   

Date: 09/16/08   Time: 19:02   

Sample (adjusted): 1/05/2000 8/14/2008  

Included observations: 2247 after adjustments 
     

     
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     

     
C 0.000484 0.000243 1.989213 0.0468 

D(LCRB) 0.218478 0.029566 7.389474 0.0000 

D(LSPX) 0.306816 0.021936 13.98662 0.0000 

D(LCRB(-1)) 0.178823 0.029951 5.970422 0.0000 

D(SPX(-1)) 0.000347 1.89E-05 18.38627 0.0000 

D(LAFRICA(-1)) -0.055464 0.019582 -2.832454 0.0047 
     

     
R-squared 0.217250     Mean dependent var 0.000534 

Adjusted R-squared 0.215504     S.D. dependent var 0.012985 

S.E. of regression 0.011501     Akaike info criterion -6.090076 

Sum squared resid 0.296431     Schwarz criterion -6.074809 
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Log likelihood 6848.200     F-statistic 124.3968 

Durbin-Watson stat 2.047063     Prob(F-statistic) 0.000000 

     
     

 

Dependent Variable: D(LMEX)   

Method: Least Squares   

Date: 09/16/08   Time: 19:03   

Sample (adjusted): 1/05/2000 8/14/2008 

Included observations: 2247 after adjustments 

     

     
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     

     
C 0.000587 0.000226 2.593983 0.0095 

D(LCRB) 0.098267 0.027484 3.575444 0.0004 

D(LSPX) 0.765718 0.020397 37.54060 0.0000 

D(LMEX(-1)) 0.066116 0.020875 3.167181 0.0016 

D(LCRB(-1)) 0.008082 0.027545 0.293421 0.7692 

D(LSPX(-1)) 0.075935 0.025870 2.935301 0.0034 

     

     
R-squared 0.395959     Mean dependent var 0.000626 

Adjusted R-squared 0.394611     S.D. dependent var 0.013745 

S.E. of regression 0.010695     Akaike info criterion -6.235468 

Sum squared resid 0.256319     Schwarz criterion -6.220201 

Log likelihood 7011.548     F-statistic 293.8026 

Durbin-Watson stat 1.986262     Prob(F-statistic) 0.000000 

     
     

 

 

Dependent Variable: D(LTUR)   

Method: Least Squares   

Date: 09/16/08   Time: 19:21   

Sample (adjusted): 1/03/2000 8/14/2008  

Included observations: 3147 after adjustments 

     

     
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     

     
C 0.000305 0.000377 0.809260 0.4184 

D(LCRB) 0.202513 0.054210 3.735708 0.0002 

D(LSPX) 0.277475 0.040117 6.916727 0.0000 

D(LSPX(-1)) 0.344582 0.040179 8.576268 0.0000 
     

     
R-squared 0.041155     Mean dependent var 0.000321 

Adjusted R-squared 0.040239     S.D. dependent var 0.021586 

S.E. of regression 0.021147     Akaike info criterion -4.873348 

Sum squared resid 1.405563     Schwarz criterion -4.865652 

Log likelihood 7672.213     F-statistic 44.96686 

Durbin-Watson stat 2.062008     Prob(F-statistic) 0.000000 
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Dependent Variable: D(LRUSS)   

Method: Least Squares   

Date: 09/16/08   Time: 19:23   

Sample (adjusted): 1/04/2000 8/14/2008  

Included observations: 3146 after adjustments 

     

     
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     

     
C 0.000651 0.000289 2.252993 0.0243 

D(LCRB) 0.293099 0.041490 7.064321 0.0000 

D(LSPX) 0.320043 0.030757 10.40540 0.0000 

D(LSPX(-1)) 0.329822 0.030808 10.70556 0.0000 

D(LCRB(-1)) 0.243811 0.041501 5.874845 0.0000 

D(LCRB(-2)) 0.020875 0.041572 0.502147 0.6156 

     

     
R-squared 0.088280     Mean dependent var 0.000740 

Adjusted R-squared 0.086828     S.D. dependent var 0.016934 

S.E. of regression 0.016182     Akaike info criterion -5.407893 

Sum squared resid 0.822261     Schwarz criterion -5.396347 

Log likelihood 8512.616     F-statistic 60.80792 

Durbin-Watson stat 1.988859     Prob(F-statistic) 0.000000 

     
 

Dependent Variable: D(LIND)   

Method: Least Squares   

Date: 09/16/08   Time: 19:27   

Sample (adjusted): 1/03/2000 8/14/2008 

Included observations: 3147 after adjustments 
     

     
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     

     
C 0.000322 0.000236 1.362886 0.1730 

D(LCRB) 0.168629 0.033971 4.963855 0.0000 

D(LSPX) 0.110899 0.025140 4.411312 0.0000 

D(LSPX(-1)) 0.215224 0.025178 8.547930 0.0000 

     

     
R-squared 0.036730     Mean dependent var 0.000343 

Adjusted R-squared 0.035811     S.D. dependent var 0.013496 

S.E. of regression 0.013252     Akaike info criterion -5.808035 

Sum squared resid 0.551977     Schwarz criterion -5.800339 

Log likelihood 9142.943     F-statistic 39.94820 

Durbin-Watson stat 2.010111     Prob(F-statistic) 0.000000 
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Introdução 

 

Como conseqüência direta da estabilização da economia e controle da inflação alcançados no Brasil durante a 

última década, as taxas de juros apresentam uma tendência declinante de longo prazo, mesmo em face de um 

cenário de alta de juros no médio prazo. Neste contexto, a relação risco-retorno de produtos financeiros que 

têm o CDI por benchmark torna-se menos atraente aos investidores, não oferecendo no longo prazo retornos 

compatíveis aos níveis encontrados nos últimos dez anos. Na tentativa de manter os níveis de renda obtidos 

durante a época das taxas de juros relativamente mais altas, espera-se que os investidores diversifiquem suas 

carteiras em busca de alternativas de investimento que propiciem retornos superiores ao CDI. Investidores de 

mercados mais desenvolvidos, onde tipicamente são observadas taxas de juros mais baixas, tendem a alocar 

individualmente mais recursos no mercado acionário. Estes investidores são atraídos não apenas pela 

potencial valorização dos ativos, mas também pela distribuição de dividendos das empresas, buscando 

retornos mais elevados em relação às taxas de juros destes mercados. Adicionalmente, a maior transparência e 

consistência das empresas nestes mercados com relação às políticas de dividendos mínimos, periodicidade de 

distribuição e a ação de agências reguladoras propiciam maior segurança aos investidores que desejam alocar 

seus recursos no mercado acionário. Diante da tendência de queda da taxa de juros, aliada às políticas de 

governança  corporativa adotadas pelas empresas que abriram capital nos últimos anos, e pelo aprimoramento 

das práticas de governança corporativa em empresas já consolidadas, antevemos uma procura dos investidores 

brasileiros por opções de investimentos que proporcionem um complemento de renda no mercado acionário, 

mesmo diante de um maior nível de risco. Dessa forma, da mesma maneira como ocorre em mercados 

maduros, ações pagadoras de dividendos tendem a aumentar suas participações nas carteiras dos investidores. 

Estudos recentes procuram avaliar o desempenho de índices ponderados por dividendos em comparação a 

demais benchmarks de mercado. Siegel (2006) sugere que índices ponderados por fatores fundamentalistas, 

tais como dividendos, oferecem melhores taxas de retorno e menor volatilidade em comparação com índices 

baseados em valor de mercado. Bogle (2006) e Perold (2007) contestam a hipótese levantada por Siegel e 

afirmam que índices baseados em valor de mercado apresentam maior consistência, não havendo análises 

suficientes que comprovem a efetividade dos índices de valores fundamentalistas. Inferimos que, em médio 

prazo, índices compostos por empresas consistentemente pagadoras de dividendos sejam demandados pelo 

mercado brasileiro, servindo de parâmetro tanto para o desenvolvimento de novos produtos financeiros, bem 

como para balizar produtos existentes. Nosso estudo buscará construir e analisar o desempenho de um índice 

ponderado por dividendos para o mercado brasileiro. 

 

Objetivo 

 

Este estudo tem por objetivo construir e analisar um índice ponderado por dividendos de ações constituintes 

do índice IBX100, tendo por escopo: seleção das ações que comporão o índice; definição dos pesos relativos 

das ações selecionadas; construção do índice; realização de um back test para identificar as estatísticas 

descritivas básicas do índice; e comparação de suas características e comportamento, tanto de retorno quanto 

de risco, com as do IBX100, assumido como índice de mercado por ser composto pelas 100 ações mais 

negociadas na BOVESPA, tanto em termos de número de negócios como em volume financeiro. 
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Construção do Índice e Back Test 

 

Levantamos por intermédio da Bovespa a composição dos últimos oito anos do IBX100 referente à data do 

segundo rebalanceamento anual, que ocorre em maio de cada ano. Estas informações têm por base o ano 

fiscal do período anterior. 

Após o levantamento das empresas distribuidoras de dividendos no Brasil, recorremos a Economática para 

obter as quantidades de ações ordinárias e preferenciais disponíveis no mercado (free float) de cada empresa e 

o volume dos dividendos distribuídos por ação em cada período.  

As seguintes premissas foram adotadas para a construção do índice: 

 Todos os critérios estabelecidos na construção do IBX100 (inclusão, exclusão e 

rebalanceamento dentre outros) foram respeitados; 

 Os dividendos serão reinvestidos; 

 Não são considerados custos de transação; 

 

As etapas de construção do índice são:  

1. Seleção de Ações para Composição do Índice 

As empresas foram selecionadas para participar do índice de dividendos com base no pagamento de proventos 

do ano anterior de acordo com a legislação brasileira e da sua permanência no índice IBX100. A legislação 

brasileira obriga o pagamento de, no mínimo, 25 por cento do lucro em proventos para as ações preferenciais. 

2. Definição do Período de Rebalanceamento 

Optou-se por rebalanceamento anual, no início de maio, refletindo o total de dividendos pagos no ano 

calendário anterior. O mês de maio foi escolhido para que todas as empresas elegíveis ao índice tenham 

tempo hábil de publicar seus balanços relativos ao exercício anterior.  

Todos os proventos recebidos durante o ano de vigência da composição da carteira foram reinvestidos na 

proporção dos papeis da carteira. Não foram considerados custos de transação, tanto no rebalanceamento, 

como no reinvestimento dos proventos. 

3. Obtenção do Cash Dividend das Ações 

Calculou-se o cash dividend de cada empresa através da multiplicação da quantidade de ações, por empresa, 

pelos dividendos distribuídos por ação em cada período. A somatória dos produtos mensais de cada empresa, 

com base nos 12 meses anteriores ao mês de abril de cada ano, compôs o cash dividend anual de cada 

empresa. 

4. Determinação dos Pesos Relativos 

O peso relativo de cada ação no índice foi constituído pela divisão de seu cash dividend anual pela somatória 

total dos dividendos distribuídos por todas as empresas no determinado ano, conforme a fórmula ilustrada na 

figura 1. 

 

Cálculo do Índice Cash Dividends 

O índice Cash Dividends foi construído através da somatória dos produtos entre o retorno mensal de cada 

ação e seu peso relativo no índice. 

 

Resultados 

 

Figura 1: Cálculo dos Pesos Relativos das Ações 
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A análise do índice cash dividends construído foi realizada em termos de retorno, volatilidade e correlação 

históricos através de comparações aos índices IBX100, IBOV e CDI; e a fundos da categoria ANBID (ações – 

dividendos) avaliados pelo Guia de Investimentos Pessoais 2008 (FGV / Revista Exame). 

 

Comparação a Benchmarks: IBX100, Ibovespa e CDI 

 

O gráfico da Figura 2 apresenta os retornos acumulados com base em abril/2000 do índice cash dividends 

construído e dos demais benchmarks analisados IBX100, Ibovespa e CDI, ao longo do período de abril/2000 a 

ago/2008. 
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Figura 2: Comparativo de Retornos Acumulados - Benchmarks 

A Tabela 1 apresenta volatilidade, retorno e índice Sharpe dos índices acima no mesmo período. 

 

 
Índice de 

Dividendos 
Ibovespa IBX100 CDI 

Volatilidade 23,9% 24,4% 26,9% - 

Retorno Anual 21,5% 16,6% 24,4% 16,7% 

Índice Sharpe 

(rf = CDI) 
0,20 (0,01) 0,28 - 

Tabela 1: Retorno Acumulado, Volatilidade e Sharpe - Abr/00 a Ago/08 

A Tabela 2 apresenta uma comparação direta entre os dividend yields anuais do índice cash dividends contra o 

IBX100 no período avaliado. 

As estatísticas nos mostram que, no período estudado, o índice de dividendos apresenta desempenho 

intermediário em relação ao índice de mercado (assumido o IBX100 como referência) e ao ativo livre de risco 

(CDI) em termos de retorno anual acumulado. Apresenta também desempenho superior ao do Ibovespa, cujo 

retorno foi inferior ao do CDI. O índice de dividendos apresenta volatilidade comparável a do IBX100 e 

Ibovespa, em patamar relativamente superior a do CDI; 

Quando calculado o retorno esperado do Índice de Dividendos pela fórmula do CAPM, utilizando o beta do 

Índice de Dividendos contra o IBX100, constatamos que (ex-post) o Índice de Dividendos mostrou-se 

sobrevalorizado, ou seja, o retorno esperado foi maior que o retorno realizado. Entretanto, não é possível fazer 

a mesma análise com relação ao Ibovespa, cujo retorno foi inferior ao do ativo livre de risco. 

 

Comparação a Fundos de Investimento Selecionados 
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O gráfico da Figura 3 apresenta os retornos acumulados com base em abril/2000 do índice cash dividends 

construído e de três fundos de investimento com foco em ações boas distribuidoras de dividendos, ao longo 

do período de abril/2000 a ago/2008. A Tabela 2 apresenta volatilidade e retorno do índice cash dividends e 

dos fundos selecionados no período avaliado, porém levando em consideração o tempo de existência de cada 

fundo – seis dos nove fundos avaliados foram criados posteriormente a abril de 2000. 
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Figura 3: Comparativo de Retornos Acumulados - Fundos 

 

Índice 

de 

Divide

ndos 

ABN-

AMRO 

FI 

Ações 

Dividen

dos 

BB Top 

Ações 

Dividen

dos FIA 

BNY 

Mellon 

ARX 

Income 

FI 

Caixa 

FI 

Ações 

Dividen

dos 

CSHG 

Dividen

dos FIA 

GAS 

Dividen

dos FIA 

HSBC 

FI 

Ações 

Dividen

dos 

Itaú 

ACE 

Dividen

dos 

Ações 

FI 

Uniclas

s 

Dividen

dos FI 

Ações 

Meses de 

Existência 
101 101 73 101 58 38 35 66 101 30 

Volatilidade 23,9% 24,7% 22,0% 21,8% 21,7% 17,3% 16,9% 21,4% 20,3% 22,2% 

Retorno 

Anual 
21,5% 30,6% 45,7% 35,9% 25,0% 35,5% 22,2% 37,5% 33,2% 22,9% 

CDI 

Anual 
16,7% 16,7% 16,3% 16,7% 14,7% 13,4% 12,9% 15,7% 16,7% 12,1% 

Tabela 2: Retorno Anual e Volatilidade - Abr/00 a Ago/08 

A comparação entre o Índice de Dividendos e os fundos de investimento nos aponta um desempenho superior 

dos fundos em termos de retorno acumulado e volatilidade: 

 O índice de dividendos construído apresenta desempenho inferior aos nove fundos estudados em 

termos de retorno anual acumulado; 

 O índice de dividendos também apresenta volatilidade superior às de oito dos dez fundos estudados. 

 

Análise dos Resultados e Conclusão 

 

No período analisado observamos que o índice de dividendos apresentou um retorno superior aos do Ibovespa 

e CDI, porém inferior ao IBX100. O desempenho inferior do índice de dividendos em relação ao IBX100 

deve-se principalmente às menores alocações em papéis que tiveram não apenas um desempenho relativo 

superior ao Índice de Mercado (IBX100), mas também um peso relativo substancialmente maior no índice. 

Destacamos principalmente as ações da Vale e da Petrobrás, que renderam no período analisado 

respectivamente 1.201,64% e 793,65%, contra um retorno de 463% do IBX100 (vide Anexo II). 
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Ano 
Dividend Yield 

Índice de Dividendos 

Dividend Yield 

IBX100 

2000 14,5% 6,0% 

2001 17,6% 4,4% 

2002 12,4% 7,0% 

2003 9,9% 6,4% 

2004 11,0% 6,0% 

2005 7,2% 4,7% 

2006 7,4% 3,9% 

2007 4,8% 3,2% 

2008 3,5% 2,1% 

Tabela 3: Dividend Yields - Abr/00 a Ago/08 

Mesmo constatando que o índice de dividendos apresentou um retorno inferior ao do IBX100, observamos 

que seu Dividend Yield (Tabela 3) foi consistentemente superior à mesma métrica do IBX100 (9,7% do Índice 

de Dividendos contra 4,7% do IBX100 – média aritmética anual). Este índice pode ser considerado uma 

alternativa de investimento quando comparado à renda fixa, considerando que as taxas de juros de longo 

prazo apresentem uma tendência de queda. Adicionalmente, o investimento neste índice pode trazer o 

benefício da valorização dos papéis, pois o ganho de capital está também na possível apreciação das ações. 

As análises feitas revelam que o retorno do índice construído com base no valor de mercado das empresas é 

superior ao índice baseado na metodologia fundamentalista (Cash Dividend), corroborando as análises de 

Bogle (2006) e Perold (2007). Entretanto, considerando um cenário de queda de taxas de juros, o índice de 

dividendos pode oferecer uma relação risco-retorno mais atrativa para o investidor se comparado a um índice 

baseado em valor de mercado. Inferimos tal afirmação devido ao efeito amortecedor dos dividendos, 

corroborando com a análise de Siegel (2006). Nossas observações mostram que o risco passado do índice de 

dividendos foi ligeiramente inferior ao risco do índice de mercado. Estudos mais detalhados podem levar a 

conclusões mais robustas sobre uma melhor relação risco-retorno do índice de dividendos. 

Analisando macroeconomicamente o período do estudo, podemos dividi-lo em duas fases: de 2000 a 2004, e 

2004 até agosto de 2008. No primeiro período, observamos uma pequena diferença de retorno entre o índice 

de dividendos e o IBX100, pois a economia passou por um período marcado por elevada volatilidade no 

mercado financeiro, destacando especialmente as crises no mercado americano (bolha da internet, escândalos 

corporativos das empresas norte-americanas) e no mercado latino-americano (default da Argentina, crise pré-

eleitoral no Brasil). Entretanto, a partir de 2004, quando o cenário bullish estava instalado no mercado 

financeiro mundial, observamos o descolamento da rentabilidade do IBX100 em relação ao índice de 

dividendos, especialmente por conta da valorização generalizada das commodities, beneficiando as ações 

ligadas ao setor, conforme apontado anteriormente.  

Concluímos que, em médio prazo, índices compostos por ações pagadoras de dividendos apresentam uma 

potencial demanda no mercado brasileiro como alternativa de investimento ao CDI e aos índices com base em 

valor de mercado. Estudos adicionais são necessários para avaliar aspectos não tratados em nossas análises. 
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5. Equity kicker no brasil: o papel dos bancos de investimento em 

um mercado de regulação em transformação, e os impactos sobre o 

retorno do investidor   
 

André Del Bel Cury 
 

 

INTRODUÇÃO 

 

Após anos no ostracismo, o mercado acionário brasileiro vem fortalecendo-se desde meados de 2006, 

tornando-se novamente importante fonte de recursos para as companhias que almejam expandir-se, ao mesmo 

tempo em que também se torna alternativa importante de investimento para os poupadores nacionais e 

estrangeiros. O volume de emissões de ações atingiu o pico de R$75.5 bilhões em 2007, com mais de R$60 

bilhões captados na forma de emissões primárias, por 64 diferentes empresas. Em 2008, apesar do 

enfraquecimento dos mercados em conseqüência da crise deflagrada no mercado imobiliário americano, as 

emissões locais já excederam R$34 bilhões até julho, com 4 “IPOs”, 9 “follow-ons” e outras 13 emissões em 

análise na Comissão de Valores Mobiliários. 

Dentro desse contexto, os bancos de investimento têm papel crucial, atuando desde a assessoria ao emissor 

sobre o melhor momento e forma para acessar o mercado, até o momento da efetiva colocação do papel, num 

minucioso processo de marketing e cumprimento de exigências regulatórias. Do mesmo modo, o próprio 

banco deve atuar em prol dos investidores, ao usar de sua credibilidade para chancelar a qualidade daquela 

nova companhia que acessa o mercado pela primeira vez. Entretanto, esses mesmos investidores não estão 

nada felizes nesse momento como estavam na época dos lançamentos das ações no mercado brasileiro, ao 

constatar que apenas 4 desses ativos possuem atualmente preço acima do preço de emissão, e apenas 3 

registraram retornos acima do Ibovespa. Na média, os investidores em IPOs de 2007 perderam 

aproximadamente 43% do valor investido num portfólio teórico de ações dessas empresas da data da emissão 

até hoje. Comparado com o Ibovespa, principal benchmark para renda variável no Brasil, esses ativos ficaram 

30% aquém no horizonte de 1 ano após o IPO. É essa função de intermediários dos bancos de investimento 

que iremos discutir nesse artigo, buscando entender sua responsabilidade perante os investidores, os possíveis 

conflitos de interesse dessa relação dupla com empresas e investidores na formação dos preços das ações, bem 

como o papel dos reguladores para o bom comportamento do mercado.  

 Nesse sentido, um dos pontos chaves escolhidos para nossa análise é a prática do “equity kicker”, ou 

operações em que o banco coordenador da oferta de ações estende empréstimos (ou mesmo capital) à futura 

emissora (ou seus controladores) antes dessas empresas tornarem-se pública para, então, remunerar-se através 

de cobranças adicionais ou da própria venda das ações no primeiro dia de pregão. A principal questão que 

tentaremos responder nesse trabalho é se tais operações têm atingido especialmente os investidores no Brasil, 

e o que poderia ser feito para regular o mercado e manter o crescimento do mercado de capitais local. 

Intuitivamente, essas operações potencializam os riscos de uma definição de preços das ações acima do seu 

valor justo no IPO, ou mesmo de um lançamento de ações de empresa ainda despreparada para o mercado, 

para realização do objetivo de maximização dos retornos dos bancos de investimentos. Por outro lado, 

poderíamos imaginar que o banco de investimento, ao participar de forma mais incisiva no financiamento da 

empresa, poderia obter informações mais detalhadas do emissor, emitindo um sinal de credibilidade e 

certificação aos investidores [Leland and Pyle (1977), Puri (1999)].  

Ao longo de 2007 constatou-se que havia pelo menos R$1 bilhão em empréstimos e participações acionárias 

dos principais bancos de investimento nas empresas registradas na CVM e/ou recém-listadas na Bovespa, 

como Satipel, Agrenco, Tenda e outros, que serão exemplificados ao longo desse artigo. Do mesmo modo, 
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assistiu-se à comissões recordes aos banqueiros presentes no mercado brasileiro, notadamente dos suíços 

Credit Suisse e UBS.  

A própria Anbid (Associação dos Bancos de Investimentos) reagiu, preocupada com tais riscos e com a 

imagem do mercado de capitais brasileiro, adotando em Janeiro de 2008 um novo código de auto-regulação 

para ofertas públicas. Nesse texto normativo, há uma nova exigência por maiores detalhes das práticas de 

empréstimos vinculados e a avaliação de possíveis conflitos de interesses em virtude das remunerações via 

opção de compra de ações ou instrumento correlato. Trata-se de um primeiro passo em direção à um ambiente 

regulatório mais controlado, como o determinado pela Finra (Financial Industry Regulatory Authority) nos 

EUA, através da regra 2710.  

 

REVISÃO DA LITERATURA 

A extensa literatura sobre mercado de capitais e, particularmente em nosso caso, o mercado de ações, deriva 

de publicações notadamente importadas dos Estados Unidos como Bodie, Kane, Marcus, cujo processo de 

oferta pública inicial (“IPO”) requer aprovação da SEC (U.S. Securities and Exchange Comission), e 

atendimento dos requisitos das bolsas (NYSE ou Nasdaq) como descrito em Foerster (2000), por exemplo. 

Nesse sentido, cabe ressaltar que no Brasil o principal órgão regulador é a CVM – Comissão de Valores 

Mobiliários, criada em 1976, para disciplinar o mercado de capitais local, enquanto a Bovespa é a principal 

bolsa de valores do país, tendo tornado-se uma S/A em 2007. Segundo a legislação brasileira, uma companhia 

é considerada aberta quando seus valores mobiliários são admitidos à negociação em bolsa (Bovespa, por 

exemplo) ou balcão organizado (Soma). Portanto, o primeiro passo para a empresa proceder com seu “IPO” 

no país, e poder distribuir suas ações (ou BDRs, debêntures), é o pedido de registro junto à CVM, seguido de 

uma solicitação para distribuição pública de ações, que pode ser primária (quando todo novo capital será 

incorporada à companhia), secundária (quando parte dos recursos serão endereçados aos acionistas originais) 

ou mista.  Nesse momento a empresa já tem ao seu lado um banco contratado para ser o underwriter, bem 

como sua auditoria, e advogados que suportarão todas as fases do processo.  

Segue-se como segundo passo o arquivamento junto à CVM de um prospecto preliminar, com as principais 

características da operação, inclusive o número de ações e o preço esperado na emissão. O banco contratado 

pela empresa para ajudá-la nesse processo inicia então uma campanha de divulgação da operação, que inclui 

“Road shows” para investidores potenciais ao longo de algumas semanas, e em várias partes do mundo, de 

modo à gerar interesse pelo ativo e mensurar o volume potencial e o preço esperado pelos compradores das 

ações. Inicia-se então o processo de “bookbuilding”, tradicionalmente utilizado no Brasil (em oposição ao 

processo de leilão), onde o banco de investimento irá coletar as informações de preços e volumes dos 

interessados. É publicado um prospecto definitivo, após a definição junto à empresa do preço final sugerido e 

das comissões brutas a serem pagos, e agendado um dia para o início das negociações na bolsa. O principal 

motivo para uma empresa tornar-se pública, a priori, é a abertura, concomitante, de uma fonte de capital para 

futuros investimentos, e também de liquidez patrimonial para os atuais sócios. Outros fatores, como 

publicidade, tem um papel menos importante, considerando também os custos atrelados à esse processo (não 

só de capital, mas também com comissões, auditoria, advogados, e cumprimento das exigências dos órgãos 

reguladores). Uma das vertentes da literatura (“Life Cycles”) aponta para a decisão racional das empresas que 

atingem um certo tamanho de buscar a dispersão do capital, à preços mais atraentes, de modo à continuar seus 

planos de investimentos com retornos acima do custo médio de capital. Chemmamur and Fulghieri (1999) 

desenvolve a idéia de balanceamento dos prós e contras da abertura de capital, notadamente os custos 

envolvidos. 

Outra vertente (“Market Timing”) como em Lucas and MacDonald (1990) defende o modelo de assimetria de 

informações, em que os controladores da empresa fechada irá aproveitar-se de mercados “bullish” e evitar o 

mercado quando o valor de suas ações estiver substancialmente menor que seu valor estimado. O mesmo seria 

aconselhado pelos bancos de investimento aos seus clientes, como vimos no Brasil em 2006/2007 (recordes 

de emissões) contra 2008 (apenas 4 até o momento).  

Além do aconselhamento sobre o melhor momento para abrir capital, o banco de investimento é o responsável 

pela modelagem do preço das ações, estrutura de distribuição, elaboração do prospecto, marketing das ações 

junto aos investidores, entre outros. O objetivo do banco deve ser sempre o de buscar o preço ótimo para os 
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proprietários atuais da empresa, porém resguardando sua credibilidade juntos aos investidores, que nele 

confiam como avaliador dos riscos e do potencial da empresa em questão. 

Nesse sentido, uma das principais teorias relacionadas aos preços das ações em ofertas iniciais é a de “IPO 

Underpricing”, inicialmente apresentada por Stoll and Curley (1970), Reilly (1973), Logue (1973) e Ibbotson 

(1975) que verificaram que os preços no primeiro pregão eram substancialmente maiores que os preços de 

emissão, permitindo assim um retorno instantâneo aos investidores. Segundo alguns estudiosos, como Tinic 

(1988), esse desconto nos preços é intencionalmente colocado pelos underwriters para minimizar os riscos de 

investidores questionando as emissões caso os retornos fossem negativos. 

Por outro lado, Puri (1996, 1999) comprova em seus modelos que os investidores racionais estão preparados 

para demandar menores underpricings (ou seja, preços maiores) no caso de underwriters mais informados e 

confiáveis. Contudo, essa maior informação, derivada da participação do mesmo em um “equity kicker” 

também gera desconfianças de um possível conflito de interesses do banco de investimento, que inflacionaria 

o preço para obter maiores ganhos à custo do investidor. Esse é exatamente o momento que estamos 

vivenciando no Brasil, onde os investidores questionam as práticas de alguns bancos de investimentos, por 

ganância e/ou falta de zelo nos processos de abertura de capital ao longo de 2007, quando diversas empresas 

supostamente “despreparadas” abriram seu capital com preços sobrevalorizados pelos bancos. Ber, Yafeh, and 

Yosha (2001) são uma referencia de que os IPOs em Israel, liderados por bancos com relacionamento de 

crédito anterior, foram significativamente inflacionados. Por outro lado, evidencias empíricas do Japão, com 

Hamao, Parker and Ritter (2000) e da Alemanha com Klein and Zoeller (2001) demonstram que o conflito de 

interesses é precificado pelo investidor, de modo que os underwritings liderados por bancos em situação de 

equity kicker ou similar geraram maiores descontos nos preços do IPO.  

No nosso estudo encontramos evidencias de que a presença de equity kicker reduz o underpricing do IPO, 

mas o resultado estatístico não foi significativo para a regressão. Mais significativo do ponto de vista 

estatístico foi a performance inferior dos preços das ações de empresas com equity kicker em relação às 

demais, o que pode evidenciar uma sobrevalorização no momento do IPO.  

Diferentemente de trabalhos revisitados para esse artigo, não tivemos a oportunidade de verificar a atuação 

dos órgãos reguladores, com a NASD nos EUA, que em 1971 exigiu um QIU para revisar e opinar sobre os 

preços de emissão caso o underwriter detenha mais de 10% das ações, ou dívidas da emissora. No Brasil a 

regulamentação é ainda frágil, exigindo apenas um maior disclosure do relacionamento entre emissor e banco 

de investimentos. De qualquer modo, Li e Masulis (2004) mostram em seu trabalho que a intervenção da 

NASD não alterou substancialmente o conflito de interesses existente.  

 

METODOLOGIA 

Focamos nossa amostra nos IPOs ocorridos no Brasil entre 2007 e 2008, em função do volume recorde de 

2007, e da maior transparência nas informações dos prospectos em relação ao relacionamento entre os bancos 

e os emissores a partir desse mesmo período. Dos 68 dados encontrados, excluímos ofertas de units e BDRs, 

de modo a manter uma amostra mais homogênea e representativa. Baixamos os 60 prospectos definitivos da 

nossa amostra final dos sites dos bancos líderes ou dos sites de relação com investidores das empresas, 

analisando um a um as seções de “relacionamento com o coordenador líder e demais bancos” e de “comissões 

e remuneração das ofertas”. Desses, 17 apresentavam expressiva participação dos bancos de investimento no 

período imediatamente anterior à emissão, através de dívidas ou até mesmo capital, que teriam sua 

remuneração diretamente atrelada à oferta, ou ao menos o repagamento do crédito oferecido.  

Através do terminal da Bloomberg e uso da Economatica, obtivemos também o histórico de preços, 

rentabilidade e performance com relação ao Ibovespa de cada uma dessas ações. Também obtivemos as 

informações dos tamanhos das ofertas, bancos coordenadores e notícias relevantes após a emissão que 

pudessem explicar o comportamento dos preços do IPO aos dias de hoje. Do ponto de vista estatística e 

econométrico, foram utilizadas as ferramentas de análise de dados do Excel, bem como o software Stata para 

obtenção de estatísticas descritivas e regressões, com seus respectivos testes de significância. Além das 

limitações já discutidas no artigo, e apesar da dificuldade de acesso ao banco de dados, entende-se que 

diversas melhorias podem ser feitas na metodologia desse artigo, em uma eventual revisão ou atualização. 

Dentre elas, citaria o aumento da amostra, com os IPOs de pelo menos 5 ou 10 anos, a obtenção de uma base 
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maior de variáveis explicativas como ano de fundação da empresa, receitas anuais, ativo total, alavancagem e 

margem líquida. Com base nesses novos dados, rodar os modelos estatísticos de forma mais consistente, para 

discussão i) do efeito direto no IPO underpricing nas emissões com equity kicker; ii) a performance desses 

ativos num prazo mais longo de tempo; e iii) o efeito da remuneração dos bancos para sua credibilidade.  

 

RESULTADOS 

Das 60 empresas analisadas em nossa amostra, 17 apresentaram operações que consideramos como “equity 

kickers” ou relacionamento de crédito vinculados de alguma maneira à oferta de ações. Primeiramente essa 

foi uma interessante observação, considerando a dificuldade de obtenção de tal dado, e a crescente discussão 

global sobre o papel dos bancos de investimentos e dos reguladores nos mercados. 

Dentre essas observações, chama-nos especial atenção o caso Agrenco, que fez sua emissão em 24/10/2007, 

ao preço de R$10,40/ação, e que em 27/08/2008 já entrara em processo de recuperação judicial, com sua ação 

valendo R$0,44.  Cabe ressaltar que, no momento da emissão, a empresa possuía pelos menos R$367MM em 

transações com os bancos coordenadores, utilizados para investir nos principais ativos oferecidos no processo 

de underwriting. Em contrapartida, a empresa se comprometeu à pagar R$11.5MM em comissões ao banco 

líder, acrescido de 6,9% das ações da empresa (que no dia do IPO valiam R$110MM) e os fees de 

underwriting em torno de R$30MM. Em outras palavras, o custo total da emissão chegou à 60% do valor 

obtido na oferta. 

  

Outro ponto importante encontrado na pesquisa foi a performance particularmente negativa das ações de 

empresas que tiveram participação de “equity kicker”. Em 19/09/2008, nenhuma dessas ações apresentava 

preço maior que o da oferta realizada em 2007 ou no início do ano. Comparativamente ao Ibovespa, essa 

ações estiveram consistentemente abaixo em termos de retorno (3m à 93% do índice, 6m à 77% do índice e 

1y à 56%), o que reflete o possível despreparo das empresas que tentaram aproveitar a “janela de 

oportunidade” do mercado para acessar a Bolsa. Exemplificando, não foi só a Agrenco que perdeu valor 

expressivamente nesse período. A Inpar apresentou uma perda de 90% do valor atingido no IPO, a Minerva 
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74%, e a MPX 70%, o que mostra novamente que muitas dessas emissões parecem ter sido feitas de modo 

precipitado ou com preço inicial sobrevalorizado. O gráfico acima representa o retorno de todas essas 

empresas com equity kicker e o próprio Ibovespa. Outro resultado que buscávamos, em relação à 

remuneração do underwriting, refletiu um preço médio praticamente idêntico (em 4,11% do valor bruto da 

emissão) tanto para as empresas que tiveram operações de equity kicker como aquelas que não tiveram. Isso é 

contra-intuitivo, uma vez que seria de esperar que as remunerações diretas fossem menores, já que o equity 

kicker oferece um ganho ainda mais expressivo para o banco de investimento. Além do caso extremo da 

Agrenco, podemos citar o Minerva, cuja remuneração total do banco com opções de ações chega à 10% do 

valor da emissão, ou então do BIC, que pagará cerca de 8% em prêmios ao banco líder, além das comissões 

do underwriting.  

Em relação à divulgação das informações pela empresa, identificamos que apenas uma empresa (Construtora 

Tenda) apresentou expressamente que possuia um “contrato de equity kicker” com o banco, detalhando as 

características dessa operação e o total dispendido. Entretanto, as demais empresas pouco abriram de suas 

informações, apenas citando eventuais relacionamentos com os bancos coordenadores, e limitando-se a 

esclarecer que tais operações não tinham relação direta com os recursos obtidos no IPO. Em nenhum caso a 

informação de total de remuneração paga ao banco estava explícita e fácil de observar, o que reflete uma falha 

na transparência e divulgação de informação aos potenciais investidores.  

 

COMENTÁRIOS FINAIS E RECOMENDAÇÕES 

Apesar das limitações ao trabalho já discutidas, principalmente do ponto de vista da base de dados, conclui-se 

que na perspectiva do investidor os IPOs realizados no Brasil, de 2007 até os dias de hoje, apresentaram 

retornos abaixo do esperado, notadamente nos casos em que instrumentos de equity kicker ou de dívida 

anteriores à emissão foram utilizados pelas empresas. Além de chamar a atenção para discussões clássicas do 

papel exercido pelos bancos de investimento e do potencial conflito de interesses de sua função de 

intermediação, ficou clara a necessidade de uma maior presença e regulação não só das associações de 

bancos, como principalmente da CVM, no intuito de resguardar o mercado de capitais brasileiro com fonte 

consistente e de longo prazo para os financiamento de nossas empresas e, conseqüentemente, suporte ao 

crescimento sustentável do Brasil. Como recomendação às autoridades, não só uma exigência imediata de 

todos os detalhes das relações e remunerações pagas entre emissores e bancos de investimento, como também 

a adoção de medidas mais duras faz-se necessário, como à dos EUA para inclusão de um agente no 

bookbuilding, ou a da China determinando um período de pelo menos 1 ano entre as operações de equity 

kicker ou endividamento com o banco coordenador para a emissão das ações.  

Como já discutido, essa pesquisa foi um ponto de partida para um problema recente do mercado de capitais 

brasileiro, e que precisa ser ampliada e consubstanciada futuramente, para nos prover resultados mais 

significativos que permitam não só prever eventuais riscos aos investidores, como também ajudar as 

autoridades à prevenir práticas abusivas, irresponsáveis ou até mesmo ilegais.  

     

BIBLIOGRAFIA 

BEATTY, RANDOLPH P. and JAY R. RITTER. Investment banking, reputation, and the underpricing of 

initial public offerings, Journal of Financial Economics 15, 213-232, 1996.  

BREALEY, R. A.; MYERS, S. C. Principles of Corporate Finance. 6
th

 ed. McGraw-Hill, 2000. 

BOOTH, J. R; SMITH II, R. L. Capital raising, underwriting and the certification 

hypothesis. Journal of financial economics, 15. 1986. p. 261-281. 

BRIGHAM, Eugene F.; GAPENSKI, Louis C. Financial Management – Theory and Practice. 8
th

 edition. 

Dryden, 1998.  

FABRIZIO, Stefano; LORENZO, Massimo de. Asymmetric information and role of the underwriter, the 

prospectus and the analysts in underpricing of IPO’s. The Italian case. Social Science Research Network 

Eletronic Paper Collection. 2001.  

FAMA, Eugene F. Efficient capital markets: a review of theory and empirical work. The Journal of Finance, 

v. XXV, n.2, p. 384-417, Maio 1970. 



42 

 

 

 

KUTSUNA, Kenji; SMITH, Richard. How IPO pricing method affects underpricing and issue cost: evidence 

on Japan’s change from auction method pricing to book-building. Social Science Research Network Eletronic 

Paper Collection, Disponível em http://www.papers.ssrn.com 

LJUNGQVIST, A. and WILHELM JR, WILLIAM. IPO pricing in the Dot-com bubble, Journal of Finance 

58, 723-752. 

LOUGHRAN & RITTER. Why has IPO underpricing changed over time?. The Journal of Finance. 2002. 

Disponível em <http://www.jstor.org>.  

PURI, MANJU, 1996, Commercial banks in investment banking: Conflict of interest or certification role? 

Journal of Financial Economics 40, 373-401. 

PURI, MANJU, 1999, Commercial banks as underwriters: Implications for the going public process, Journal 

of Financial Economics 54, 133-163. 

RANJAN, Nitish; Madhusoodanan, T. P..IPO underpricing, issue mechanisms, and size. Social Science 

Research Network Eletronic Paper Collection, Disponível em http://www.papers.ssrn.com 

RITTER, Jay R.; WELCH, Ivo. A review of IPO activity, pricing and allocations. Yale International Center 

for Finance. 2002. Disponível em <http://www.papers.ssrn.com>.  

 

ANEXO  – ESTATÍSTICA RESUMIDA 

 

Variable |       Obs        Mean    Std. Dev.       Min        Max 

-------------+-------------------------------------------------------- 

empresa |         0 

ticker |         0 

bovespa |         0 

data_ipo |        60     17360.5    112.9969      17191      17695 

volume |        60    8.39e+08    9.89e+08   1.69e+08   6.71e+09 

-------------+-------------------------------------------------------- 

bancos |         0 

equity_kic~_ |        60    .2833333    .4544196          0          1 

volume_ek |        59    9.81e+07    2.33e+08          0   1.00e+09 

compensa~r__ |        60    2.95e+07    3.27e+07    2904000   2.35e+08 

compensa~b__ |        61    .0411142    .0107879        .02      .0913 

-------------+-------------------------------------------------------- 

preço_d0 |        60    70.28519    237.9005        5.4       1225 

preço_emis~o |        60    67.35733    226.8836       6.75       1131 

underpricing |        60    .0261661    .0850609        -.2    .241754 

preço_19_~08 |        60    32.81667     106.198        .44        610 

today___d0 |         0 

-------------+-------------------------------------------------------- 

 valor_hj_do |        61     .563139    .2842398   .0493274   1.666667 

perf___3m_~v |        61    99.87838    20.64515      69.07     169.89 

perf___3m_~1 |        59    -.848228    21.70134     -42.23      69.89 

perf___6m_~v |        60     86.9278    24.46449         35     170.17 

perf___6m_~1 |         0 

-------------+-------------------------------------------------------- 

perf___1y_~v |        58    70.61338    31.52419          0     176.69 

perf___1y_~1 |         0 

perf___ytd |        61   -.4369584    .2842408  -.9506726   .6666667 

comentarios |         0 

 

. reg  underpricing volume  equity_kicker_ compensation_ib__r__, robust 

 

Linear regression                                      Number of obs =      60 

                                                       F(  2,    56) =       . 

                                                       Prob > F      =       . 

http://www.papers.ssrn.com/
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                                                       R-squared     =  0.1122 

                                                       Root MSE      =  .08227 

 

------------------------------------------------------------------------------  

             |               Robust 

underpricing |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

volume |    5.92e-11   3.34e-11     1.78   0.081    -7.57e-12    1.26e-10 

equity_kic~_ -.0310234   .0197177    -1.57   0.121    -.0705227    .0084759 

compensa~r_-1.18e-09   9.55e-10    -1.24   0.221    -3.10e-09    7.31e-10 

_cons |    .0201248   .0163681     1.23   0.224    -.0126644     .052914 

------------------------------------------------------------------------------ 

 

Linear regression                                      Number of obs =      59 

                                                       F(  3,    53) =       . 

                                                       Prob > F      =       . 

                                                       R-squared     =  0.1305 

                                                       Root MSE      =  .28197 

 

------------------------------------------------------------------------------ 

             |               Robust 

  perf___ytd |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

volume |   5.25e-11   1.76e-10     0.30   0.767    -3.01e-10    4.06e-10 

equity_kic~_ -.2625677   .0765083    -3.43   0.001     -.416024   -.1091114 

volume_ek |   2.69e-10   1.61e-10     1.67   0.100    -5.35e-11    5.91e-10 

compensa~r_-1.59e-09   5.55e-09    -0.29   0.776    -1.27e-08    9.54e-09 

compensa~b_ 3.682043   3.749578    -0.98   0.331    -11.20274    3.838658 

_cons |  -. 2369218   .1634612    -1.45   0.153    -.5647834    .0909398 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A década de 1990 e o início dos anos 2000 foram caracterizados pela timidez em relação às ofertas iniciais de 

ações no Brasil. A rigor, o número de empresas com ações na Bovespa passou de 582 em 1994 para 381 em 

2005, tornando claro o movimento de deslistagem. 

 

O ano de 2004, porém, marca a reabertura do mercado doméstico para os IPOs (Initial Public Offerings), 

acompanhando uma ocasião de popularidade dessas operações também no exterior. A volta da confiança na 

renda variável internacional após o estouro da bolha da internet no início da década e a maior estabilidade 

macroeconômica doméstica desencadearam interesse crescente pela captação de recursos via renda variável. 

Obviamente, a relativa maturação do mercado de capitais brasileiro e a maior disposição do investidor em 

alocar parte do portfólio em ações também foram fundamentais ao processo. Assim, o intervalo 2004-2007 

representou quatro anos ininterruptos de incremento no número de empresas abrindo capital e também no 

montante associado a Initial Public Offerings  (Tabela 1.1). Como marco, o ano de 2007 exibe o melhor 

resultado em operações desse tipo desde o lançamento do Plano Real, com destaque para os setores 

imobiliário e de bancos de médio porte. Conseqüentemente, o número de empresas listadas passou a 404 ao 

final do ano. 

Tabela 1.1 - IPOs no Brasil 

Ano Número de IPOs Captação (R$ bilhões) 

2004 7 4,487 

2005 9 5,004 

2006 26 15,485 

2007 64 55,916 

2008* 4 7,495 

*Apenas 1º semestre; considera o IPO da Nutriplant 

 

Marcando uma inflexão importante na trajetória, o primeiro semestre de 2008 foi caracterizado por baixa 

atividade de IPOs, diante da deterioração das condições de crédito nos EUA, desencadeada sobretudo pela 

crise do subprime. Quebra pontual de seqüência à parte, a evolução recente do mercado de capitais brasileiro 

mostra com certa clareza que a alternativa de levantar recursos via ofertas iniciais de ações passa a ser, de 

fato, uma opção para as empresas. Negligenciar sua atual importância no Brasil pode ter impactos ao lado real 

da economia e também ao universo das finanças. Enquanto a empresa perderia fontes potencialmente mais 

baratas de se financiar vis-à-vis outras formas de funding, o investidor passaria alheio a oportunidades de 

aplicação interessantes. Portanto, aliados ao evidente interesse acadêmico, estudos sobre o comportamento de 

IPOs encontram muitas áreas de aplicação. Eles ajudam na maturação do mercado de capitais, fornecendo 

insights para as empresas que pretendem entrar na bolsa e para os investidores que buscam estratégias ótimas 

de investimento a partir das novatas. Entre tantos interesses, este artigo pretende ser especialmente útil ao 

entendimento do pregão de estréia e dos racionais por trás da atuação dos flippers. Se os procedimentos de 

bookbuilding fornecem avaliações corretas às empresas - em linha com o valor justo -, resta pouco espaço 

para a chamada flipagem. Já se o método gera, sistematicamente, preços inferiores ao valor real, participar de 

ofertas com o objetivo de vender no pregão de estréia pode ser racional. 
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1.1 PREÇOS HONESTOS? 

 

Do contexto de febre de IPOs no Brasil, surge ao menos uma impressão curiosa: a de que as estreantes vêm a 

público com preços subestimados. O fenômeno, intitulado underpricing, é amplamente abordado pela 

literatura internacional em finanças. Os trabalhos de Carter e Manaster (1990), Miller e Reilly (1987), Ritter 

(1984, 1987) e Tinic (1988) representam algumas das investidas seminais no tema. O underpricing se pauta 

em desvios na formação de preço derivada do mecanismo de bookbuilding. Temendo a possibilidade de 

lançar propostas acima do valor justo do ativo em leilão, os participantes preferem a cautela, rebaixando suas 

intenções autênticas diante do medo de uma oferta mal-sucedida. Embora o underpricing escape à verificação 

direta, dada a abstração do conceito de “valor justo”, algumas suposições razoáveis permitem uma proxy. 

Conforme os estudos acima citados, não parece absurdo associar o fenômeno à existência de retornos 

excepcionalmente favoráveis no primeiro dia de negociação. Ao estrear na bolsa, a nova ação encontra o 

market clearing e, com isso, um cálculo mais preciso de seu valor justo. Compara-se, portanto, o preço de 

fechamento do debute com aquele fixado em bookbuilding, em busca de desvios significativos. Cabe uma 

pequena ponderação: afrouxando a hipótese de perfeito funcionamento dos mercados, não necessariamente 

uma boa valorização na estréia implica underpricing. Há ciência de que uma disparada no primeiro pregão 

pode também associar-se a reações exageradas (overreaction), em especial no mercado brasileiro, ainda 

incipiente. Portanto, enfatiza-se que esta variável é apenas uma aproximação tomada a princípio para o 

fenômeno de apreçamento inferior ao valor justo. Aqui, investigaremos a incidência de underpricing nos IPOs 

brasileiros, tendo como pano de fundo problemas de informação imperfeita. Por isso, buscaremos 

compreender o underpricing com a ajuda de algumas variáveis explicativas associadas à assimetria. Para uma 

amostra das ofertas iniciais entre 2004 e o primeiro semestre de 2008, reunimos dados sobre retorno de estréia 

(variável dependente), idade da empresa (-), captação da oferta (-), intervalo do período de reserva (+) e 

amplitude dos preços do bookbuilding (+). Os sinais em parênteses indicam o que se espera, a priori, da 

relação entre a variável dependente e as independentes (Tabela 1.2). Conforme dito no decorrer do texto, 

essas expectativas pautam-se em estudos análogos, feitos para mercados europeus e para o mercado 

americano. 

Tabela 1.2 - Variáveis Independentes 

Variável Definição 
Sinal 

Esperado 

IDADE Idade da Empresa - 

IPOCAP Captação da Oferta - 

INTRES Intervalo do Período de Reserva + 

AMPBOOK Amplitude dos Preços de Bookbuilding + 

 

2. AMOSTRA E METODOLOGIA 

 

Decididamente, a coleta de dados constituiu uma das etapas mais trabalhosas deste estudo, confirmando a alta 

parte que cabe à transpiração em qualquer incursão acadêmica. A variável dependente RETIN (Retorno 

Inicial), definida como o logaritmo natural da razão entre o preço de fechamento na estréia e o preço fixado 

em bookbuilding, foi construída a partir do banco de dados da InfoMoney para ofertas iniciais de ações no 

Brasil. No numerador da razão, preferimos o preço de fechamento ao preço da abertura ou ao preço médio, 

por julgar que, fruto do aprendizado percorrido até o leilão final, ele incorpora mais informações sobre a 

interação entre oferta e demanda no market clearing. O argumento é baseado em referências bibliográficas 

deste artigo, com destaque para Oehler, Rummer & Smith (2005). Já as variáveis independentes IDADE, 

IPOCAP, INTRES E AMPBOOK exigiram consulta a veículos de imprensa e aos sites e prospectos de 110 

empresas que realizaram IPOs de 2004 ao primeiro semestre de 2008. Durante esse estágio de apuração, 

buscamos checar a precisão das estatísticas em duas ou mais fontes, cientes de que todo bom modelo 

econométrico depende fundamentalmente da qualidade da pesquisa empírica. A seguir, justificamos a escolha 

das quatro variáveis independentes baseadas em incerteza ex-ante e descrevemos o que a teoria diz, a priori, 

da relação entre elas e a variável RETIN. Introduzimos também uma quinta variável independente, com a 

intenção de abordar, mesmo que de maneira sucinta, a influência do sentimento do investidor. 

 

:. IDADE 
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Ritter (1984) chama atenção para o elevado grau de incerteza que cerca o valor fundamental de novas ofertas 

de ações, afirmando que essa incerteza fica mais pronunciada no caso de firmas novas, sem largo histórico 

operacional. Logo, é sensato deduzir que, em uma regressão explicando retorno inicial, o coeficiente da 

variável IDADE terá sinal negativo. IDADE é calculada como a diferença entre a data de debute no mercado 

acionário e a data de fundação da empresa. 

 

:. IPOCAP 

Beatty & Ritter (1986) também argumentam que IPOs de pequeno porte experimentam o fenômeno do 

underpricing com mais intensidade que as operações de grande porte, dado o risco inversamente proporcional 

ao tamanho da oferta. Para medir esse efeito, organizamos os dados de captação de recursos para cada Initial 

Public Offering do período analisado, formando a variável IPOCAP. Aguardamos sinal negativo para o 

coeficiente dessa variável.  

 

:. INTRES E AMPBOOK 

INTRES é calculada como a diferença entre o fim e o começo do período de reserva. Já AMPBOOK reflete a 

disparidade entre o teto e o piso do intervalo de bookbuilding para o preço das ações. É razoável supor que, se 

o emissor e o banco coordenador da oferta possuem muitas dúvidas sobre a demanda potencial pelos novos 

papéis, eles aumentarão o período dedicado à reserva. Raciocínio análogo vale para a definição do intervalo 

de bookbuilding, de modo que a amplitude acompanhará as incertezas em proporção direta. Assim, esperamos 

sinais positivos para os coeficientes de ambas as variáveis.  

 

:. IBOV30 

Além das quatro variáveis independentes citadas, também incluímos em uma versão de nosso modelo a 

variável independente IBOV30, calculada a partir do desempenho do Índice Bovespa nos 30 dias corridos 

antes da estréia de cada papel. Com IBOV30, buscamos também uma visão da influência do momento de 

mercado sobre o retorno inicial, dentro do escopo dos trabalhos acadêmicos que destacam a importância do 

sentimento do investidor
5
. Contudo, ressalvamos que se trata de uma complementaridade limitada, já que 

modelos baseados em sentimento do investidor contam com diversas outras variáveis não empregadas aqui. 

Considerando a inclusão de IBOV30 - e supondo que, quanto melhor o desempenho do índice, maior será 

RETIN - nossa lista de variáveis independentes é atualizada da seguinte forma: 

Tabela 2.1 - Variáveis Independentes 

Variável Definição 
Sinal 

Esperado 

IDADE Idade da Empresa - 

IPOCAP Captação da Oferta - 

INTRES Intervalo do Período de Reserva + 

AMPBOOK Amplitude dos Preços de Bookbuilding + 

IBOV30 Desempenho do Ibovespa 30 dias + 

 

Como ressalva, consideramos usar a reputação do underwriter dentro do grupo de variáveis explicativas, a 

exemplo de estudos internacionais. Contudo, o caso brasileiro desestimula tal procedimento, já que há poucos 

bancos especializados na função de coordenador, todos com status semelhante. 

 

2.1 BASE DE DADOS 

A base de dados utilizada neste estudo cobre o período de 2004 ao primeiro semestre de 2008, avaliando 

todos os IPOs lançados na Bolsa de Valores de São Paulo. Nossa apuração original reúne 110 ofertas iniciais 

de ações. No entanto, carecemos de informações como intervalo de bookbuilding, período de subscrição e 

data de fundação para 8 eventos. Logo, a análise de regressão fica aqui limitada a 102 observações. Com base 

nesse todo, vale ressaltar a existência de discrepâncias entre os subperíodos investigados. Enquanto os anos de 

                                                 
5
 Lex (2007) busca captar o fenômeno de hot issue por meio de uma variável denotando o Ibovespa no ano 

anterior. Neste artigo, preferimos um período de 30 dias, ponderando entre o imediatismo do momento de 

mercado e a existência de um tempo mínimo para que os investidores consigam assimilar mudanças de ânimo. 

Porém, reiteramos que não existe consenso sobre o intervalo ideal a ser adotado. 
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2004 e 2005 e o primeiro semestre de 2008 refletem alguns poucos exemplos de IPOs, o ano de 2006 guarda 

uma quantidade bastante razoável de ocorrências. Já o ano de 2007 se orgulha do número recorde de 64 

ofertas, conforme explicitado anteriormente (Tabela 1.1). As tabelas a seguir mostram as estatísticas 

descritivas das variáveis em pauta no agregado e para cada ano. 

 

ANO OBS EST. DES. INTRES AMPBOOK IPOCAP IDADE IBOV30 PF/PI 

2004 6 

Média 13.33 4.67 619,824,064 21.17 5.50% 1.10 

Mediana 12.50 4.00 602,562,500 20.00 5.89% 1.09 

Des. Padrão 3.93 2.25 200,137,653 19.15 3.95% 0.07 

2005 7 

Média 11.00 4.27 697,549,428 32 0.58% 1.09 

Mediana 11.00 4.00 624,681,000 9 -1.02% 1.11 

Des. Padrão 3.11 1.40 322,009,318 34 6.06% 0.08 

2006 24 

Média 9.00 20.31 601,121,334 21.06 4.18% 1.06 

Mediana 9.00 5.00 528,273,750 21.00 5.54% 1.05 

Des. Padrão 3.35 73.03 271,626,441 14.49 5.08% 0.09 

2007 61 

Média 8.02 11.57 889,113,296 27.83 5.72% 1.05 

Mediana 8.00 4.00 548,677,440 18.00 6.32% 1.01 

Des. Padrão 2.62 38.05 1,171,367,008 28.69 4.74% 0.11 

1S08 4 

Média 11.25 64.25 1,873,735,340 14.63 3.14% 0.98 

Mediana 10.50 4.00 381,288,799 15.00 3.12% 1.02 

Des. Padrão 4.35 122.51 3,235,268,509 13.89 6.21% 0.13 

TOTAL 102 

Média 8.89 14.79 830,976,028 25.58 4.89% 1.05 

Mediana 9.00 4.00 545,411,626 18.50 5.92% 1.02 

Des. Padrão 3.27 51.43 1,101,133,502 25.39 5.03% 0.10 

Ao longo do período analisado, observamos uma tendência de intervalos de reservas próximos a 9 dias, com 

desvio padrão de 3,27 dias. Interessante notar que os anos de 2006 e 2007 registram as menores médias, 

sugerindo cronogramas mais enxutos para as épocas caracterizadas por um clima de hot issue. No que tange à 

amplitude do preço de bookbuilding, temos a média bem distante da mediana nos anos de 2006, 2007 e 2S08, 

graças aos IPOs de MMX, MPX Energia, Brasil Brokers e OGX Petróleo, que exibiram diferenças 

consideráveis entre o piso e o teto. Por conta dessa discrepância, no capítulo de resultados testaremos uma 

versão do modelo desconsiderando essas quatro ofertas de ações. Não se trata de quebrar uma das hipóteses 

fundamentais de Gauss-Markov, ou seja, de violar o pressuposto de aleatoriedade da amostra, mas apenas de 

fazer uma análise filtrando a influência desses casos. A média da capitalização de mercado parece 

especialmente elevada em 2007 e no primeiro semestre de 2008, por conta dos IPOS de Bovespa, BM&F e 

OGX Petróleo. Por motivos semelhantes aos usados em AMPBOOK, também testaremos uma versão do 

modelo desconsiderando as ofertas de ações de Bovespa e BM&F. A média de idade das companhias 

debutantes no mercado acionário é de 25,58 anos, com desvio-padrão elevado, de 25,29 anos. Como destaque, 

a tradição de empresas tais quais Cosan e Nossa Caixa joga a média de 2005 para bem acima da mediana, sem 

despertar, entretanto, maiores preocupações. O retorno médio do Ibovespa no acumulado dos 30 dias 

antecedentes a cada IPO é positivo, de 4,89%. Isso indica uma influência favorável à performance da estréia, 

derivada da relação entre boas percepções perante o benchmark e perante os IPOs. Por fim, o retorno médio 

no primeiro pregão fica em 5%, de modo que os anos com muitas observações apresentam médias 

relativamente modestas frente aos de 2004 e 2005. Dada a crise financeira internacional, exceção seja feita a 

1S08, cuja média aponta desvalorização de 2%. 

 

2.2 MÉTODO ECONOMÉTRICO 

 

Optamos pelo método tradicional de MQO (Mínimos Quadrados Ordinários) para estimar o modelo de 

underpricing, seguindo a literatura anterior sobre o tema e considerando que as hipóteses de Gauss-Markov 

pareciam adequadas ao contexto em pauta. No entanto, conforme veremos no próximo capítulo, testes para 
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averiguar a significância isolada ou conjunta das variáveis, a normalidade do erro padrão, a existência de 

multicolinearidade perfeita e a presença de heterocedasticidade não trouxeram bons resultados. Alguns 

estudos como o de Oehler, Rummer & Smith (2005) propõem um controle para o possível impacto de suporte 

de preço sobre a regressão. Instituições financeiras contratadas pelos emissores podem estabelecer pisos para 

o preço das ações no primeiro dia de negociação, truncando o lado esquerdo da distribuição da variável 

dependente. Confirmada essa situação, o método econométrico Tobit seria mais adequado. Porém, acabamos 

por desconsiderar o uso de Tobit, já que Oehler, Rummer & Smith (2005), assim como outros pesquisadores, 

não enxergam qualquer benefício substancial desse modelo quando comparado ao tradicional MQO. Além 

disso, em oposição a mercados globais onde existe informação pública sobre o preço mínimo adotado pelo 

coordenador, as cláusulas de estabilização de preços não são divulgadas no Brasil. Portanto, detectar a 

truncagem com exatidão, condição para uso do Tobit, passa a ser tarefa inviável. A forma funcional adotada 

apresenta variável em log, a exemplo de outros estudos no tema, o que facilita a captura de eventuais relações 

não-lineares entre as variáveis, embora ainda pressupondo linearidade nos parâmetros. 

  

3. RESULTADOS 

 

Primeiramente, tentamos analisar com exclusividade como os componentes de incerteza ex-ante explicam o 

retorno inicial. Para tanto, rodamos a regressão (1), de RETIN contra as variáveis Log(IDADE), 

Log(IPOCAP), Log(INTRES) e Log(AMPBOOK). 

 

RETIN = ß0 + ß1*Log(IDADE) + ß2*Log(IPOCAP) + ß3*Log(INTRES) + ß4*Log(AMPBOOK) + U 

 
 

Como podemos notar, o coeficiente da variável Log(AMPBOOK) é o único estatisticamente descartável ao 

nível de significância de 10%. No entanto, as variáveis Log(IDADE) e Log(IPOCAP) aparecem com sinal 

positivo, em vez do sinal negativo esperado. Em seguida, incluímos na regressão a variável de sentimento do 

investidor IBOV30, cujo teste de t é pouco animador. 

 

RETIN = ß0 + ß1*Log(IDADE) + ß2*Log(IPOCAP) + ß3*Log(INTRES) + ß4*Log(AMPBOOK) + 

ß5*IBOV30 + U 
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Repetimos ambos os passos para a amostra sem as quatro empresas que distorcem a amplitude do preço de 

bookbuilding, conseguindo p-valores ligeiramente menores, mas sem diferenças substanciais em relação às 

primeiras constatações. 

 
 

 
Por fim, adotamos o mesmo procedimento para a amostra sem as quatro empresas que distorcem a amplitude 

do preço de bookbuilding, e sem os IPOs de Bovespa e BM&F. As questões contra-intuitivas permaneceram, 

e houve prejuízo ao R
2
 do modelo. 
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Dadas essas experimentações, a versão sem as quatro empresas que distorcem a amplitude do preço de 

bookbuilding e com IBOV30 apresenta melhor poder explicativo, de acordo com R
2
. Abaixo, ela está 

retratada por meio de uma regressão com estimadores robustos de erro padrão, para contornar problemas de 

heterocedasticidade. 

 

 
 

3.1 TESTANDO OS RESULTADOS 

 

O teste de significância conjunta (F) supondo nulas as variáveis Log(AMPBOOK) e Log(IBOV30) aponta 

exclusão dessas variáveis do modelo. 

F(2, 92) = 0.06 

Prob > F = 0.9398 

 

 
 

O teste de Jarque Bera não descarta a hipótese de normalidade.  
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O teste de VIF, usado na avaliação de colinearidade entre as variáveis explicativas, registra valores bem 

comportados. Logo, sem motivos para grandes preocupações neste quesito. 

 
 

4 CONCLUSÃO 

 

Em linhas gerais, o objetivo do trabalho é verificar eventuais determinantes do fenômeno de underpricing nas 

ofertas iniciais de ações do mercado brasileiro. Para isso, replicaram-se variáveis utilizadas em estudos 

anteriores para os IPOs norte-americanos e europeus, com o objetivo de identificar se os vetores efetivamente 

explicativos do subapreçamento lá fora seguem o mesmo comportamento por aqui. Embora, a seleção de 

variáveis tenha seguido com algum rigor o observado na literatura, admite-se um possível viés de variável 

omitida no valor dos parâmetros, dado o caráter ainda ad hoc da escolha em pauta. Após a estimação do 

modelo, cuja forma funcional também seguiu o padrão dos trabalhos anteriores no tema, encontramos alguns 

resultados em linha com o esperado, e outros contra-intuitivos. De acordo com as expectativas, notamos uma 

relação positiva e estatisticamente significante entre o número de dias do período de reservas e o 

underpricing. A idéia básica é de que, diante de uma maior incerteza em torno da demanda pelas ações 

debutantes, os coordenadores do IPO aumentam o intervalo entre o início e o fim das reservas. 

 

Contrariando a intuição, no entanto, identificamos uma relação positiva entre a idade da empresa e o 

underpricing, resultado semelhante ao notado para o tamanho da captação. Outros trabalhos na área 

identificaram valores positivos para os parâmetros em questão, pois, na média, espera-se menos incerteza e, 

portanto, menor subapreçamento circunscrito a empresas antigas e maiores. Diante da suposta contradição, 

levantamos algumas interpretações para esses resultados. A primeira delas refere-se à possibilidade de 

resíduos que não seguem uma distribuição normal, exigindo olhares cuidadosos sobre a inferência estatística. 

Como a amostra é de certa forma pequena, simplesmente recorrer ao teorema do limite central para garantir a 

normalidade dos resíduos pode ser precipitado. Em resumo, diferentemente do visto nos trabalhos europeus e 

norte-americanos, em que o número de observações é substancialmente superior, o método de Mínimos 

Quadrados Ordinários pode não ser suficiente para o caso brasileiro, requerendo, por exemplo, a adoção do 

Método Generalizado dos Momentos. Uma segunda interpretação associa-se à efetiva idiossincrasia do 

mercado do País, com particularidades que impliquem, de fato, parâmetros cujos sinais são contrários aos 

observados nas nações desenvolvidas. Isso é realmente possível por conta da característica incipiente da renda 

variável doméstica na comparação com EUA e Europa. Desta forma, o market clearing visto nos mercados 

externos quando da estréia de uma ação pode não ser tão efetivo por aqui, onde algumas ações ainda carecem 

de liquidez, o acesso à informação é pouco disseminado – em que pesem os esforços de promoção das boas 

práticas de governança – e o conhecimento do investidor sobre Bolsa ainda bastante limitado. Juntas, as 

particularidades abrem espaço para a ocorrência tanto de under como de overreaction com relativa freqüência.  

 

Admitindo essa alternativa como factível, a suposta contra-intuição vista nos sinais das variáveis 

Log(IDADE) e Log(IPOCAP) desaparece. A idéia de solidez corporativa trazida por esses dois vetores 

poderia resultar em euforia do investidor no momento do debute, levando a uma disparada nos preços no 

primeiro dia de listagem. É como se a influência dessas variáveis sobre a incerteza durante o processo de 

bookbuilding perdesse para seu efeito sobre o sentimento eufórico do investidor na estréia. Ademais, no caso 

específico de Log(IPOCAP), a garantia firme caracteriza a maior parte dos IPOs brasileiros, em contraponto a 
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exemplos estrangeiros. Logo, um preço elevado de estréia carregaria consigo o risco de espantar investidores, 

deixando ao coordenador a obrigação de arcar com montantes substanciais da oferta. Esse risco tende a ser 

mitigado por meio do subapreçamento, corroborando o underpricing em ofertas maiores. O caminho para 

novos estudos na área, portanto, parece entusiasmante. Destarte, outros trabalhos poderiam ser feitos pelo 

método de GMM, na tentativa de permitir inferências mais acuradas. Além disso, novas variáveis explicativas 

mereceriam participação no modelo, como forma de tentar incrementar sua capacidade explicativa e também 

de eliminar a possibilidade de viés de variável omitida. 
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7. ETFs, PIBB, e a liquidez das ações 
 

Acácio Marques Farias 
 

 

1. Introdução 

 

Embora a origem dos fundos de investimento tenha sido em 1774 na Holanda, a moderna indústria de fundos 

de investimentos, com noções de diversificação de risco e gestão profissional, pode ter seu começo situado no 

início do século 20, mais precisamente em 1924 em Boston. Com o desenvolvimento do mercado e de novas 

teorias de finanças, os fundos de investimentos foram incorporando ao seu instrumental operações cada vez 

mais complexas sem, contudo, perder a aura de facilidade de entendimento até para os mais avessos aos 

movimentos do mercado financeiro. No Brasil a evolução da indústria começa em 1957, ou seja, já em um 

grau de complexidade maior. A partir deste ponto, o crescimento foi “natural” uma vez que esse instrumento 

conseguia traduzir de forma simples o complexo mundo das finanças. 

 

Os fundos de investimento sempre andaram de mãos dadas com a  evolução das teorias financeiras. Uma 

dessas teorias, a Hipótese do Mercado Eficiente nos anos 70, com a idéia do “passeio aleatório”, logo trouxe 

para o cenário de fundos de investimentos a necessidade de um instrumento que replicasse os movimentos do 

mercado como um todo. Nasce então a família de fundos indexados que tem por principal objetivo 

acompanhar da forma mais direta possível a dinâmica dos índices de mercado. No final de 1975 foi lançado 

no mercado americano o primeiro fundo de indexado ao S&P500. O crescimento da indústria, contudo, 

sempre esteve ligado à facilidade do investidor de participar de mercados restritos sem ser um expert em 

finanças. Para isso ele deve pagar os serviços de um profissional capacitado, que administrará os recursos do 

investidor. Muitas vezes esse custo é relativamente alto, especialmente quando se investe em um fundo 

indexado que, pela sua natureza, não requer por parte do gestor uma participação ativa para gerar os 

resultados esperados, apenas é necessário que se compre as ações que compõem o índice escolhido para se 

seguir.  Na verdade, existe na literatura de finanças estudo que comprovam a relutância dos investidores em 

aplicar em fundos indexados precisamente pela questão das taxas de administração (Gruber 1996). Por outro 

lado, caso o investidor queira, ou necessite, acompanhar determinado índice de ação poderá faze-lo 

comprando a carteira do índice no mercado à vista ou fazendo operações no mercado futuro. A primeira 

alternativa pode ser até mais cara e a segunda pode esbarrar em questões de regulação. 

 

Em 1993, novamente nos Estados Unidos, surgiu um novo formato para os fundos indexados, os Exchange 

Traded Funds ou ETF. Esse novo formato levou, na verdade, a uma nova classe de ativos. Diferentemente dos 

fundos indexados que geralmente compram apenas 80% da carteira teórica do índice, os ETF compram 

necessariamente 100% das ações. Essa característica faz com que surjam oportunidades de arbitragem entre o 

fundo e as ações da carteira devido à forma como o ETF é criado. No Brasil, temos o PIBB criado em julho 

de 2004. 

 

1.1 Objetivo 

 

Esse artigo tem como objetivo investigar se a criação de um ativo indexado a um índice do mercado de ações 

influencia na liquidez das ações que compõem o referido índice. Mais precisamente, se a criação do PIBB 

aumentou significativamente a liquidez das ações que compõem o IBrX50. 

 

2. Revisão bibliográfica 

 

Esse artigo será baseado no trabalho de Richie & Madura (2006) Impact of the QQQ on liquidity and risk of 

the underlying stocks, onde eles testam o impacto da criação do ETF indexado ao Nasdaq100 (QQQ) na 

liquidez e no risco das ações que compõem o índice. Aqui, no entanto, focaremos apenas na liquidez dos 

papéis que formam o IBrX50. 
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2.1. Medindo a liquidez 

 

Sarr & Lybek (2002) agregam as medidas de liquidez em quatro grandes grupos: baseadas em custos de 

transação onde se tenta capturar a liquidez pelo custo (bid-ask spread); baseadas em volume, comparando o 

volume com o preço de mercado, identificando desta forma, as dimensões do mercado quanto ao tamanho dos 

lotes apregoados (breadth) e os vários níveis de preço (depth);  as baseadas em preço, em que o conceito 

principal é a existência de um nível de preço de equilíbrio ao qual o mercado sempre tende (resiliency) e as 

baseadas nos impactos de mercado que tentam identificar as mudanças no preço devido a fatores que não a 

liquidez (speed of price discovery). 

Cada medida tem um enfoque diferente sobre a liquidez dos mercados sem, contudo, explicar totalmente essa 

liquidez. Segundo os autores “ a liquidez do mercado é um conceito multifacetado” e que cada um desses 

indicadores “ não são completos, e podem enviar sinais conflitantes, especialmente durante crises”. 

 

2.1.1. Custo de transação 

 

Basicamente o intervalo entre a oferta de compra e a oferta de venda reflete os custos oriundos de (i) 

processamento das ordens, (ii) informações assimétricas, (iii) carregamento da posição e (iv) estrutura 

oligopolística do mercado (Sarr & Lybek 2002). Esses custos, que em última instância são incorporados ao 

risco do mercado, se traduzem por um preço de venda mais alto e/ou um preço de compra mais baixo. 

 

2.1.2. Volume 

 

Quando um mercado tem possibilidade de absorver um grande número de ordens sem afetar o preço 

significativamente, o fluxo de informação de preço é contínuo. Caso haja uma descontinuidade nos preços, 

mas, ainda assim, o mercado transaciona em grandes volumes, seja em um determinado nível preço ou para 

vários de preços, os participantes se sentem seguros e não acrescentam nenhum prêmio nos preços 

transacionados, i.e. fora o risco inerente ao mercado, não há justificativa de se majorar ou minorar os preços 

por incorrer no risco de não sair da posição quando for necessário. 

 

2.1.3. Preço de equilíbrio 

 

A dificuldade em se ter um indicador de liquidez baseado no preço de equilíbrio é justamente saber que preço 

é esse. Hasbrouck e Schwartz (1988) propuseram o MEC (market-efficiency coefficient) como indicador de 

prço de equilíbrio.  A base desse coeficiente é o fato de que, em mercados líquidos, os movimentos de preços 

acontecem de forma contínua. Ou seja, a mudança no nível de preços se dará de forma menos volátil que no 

caso de mercados menos líquidos. O coeficiente relaciona a volatilidade dos retornos de longo e de curto 

prazo: 

)(*

)(

t

t

rVarT

RVar
MEC   

Onde: 

  MEC    = market-efficiency coefficient 

  Var(Rt) = variância do logaritmo dos retornos de longo prazo 

  Var(rt)  = variância do logaritmo dos retornos de curto prazo 

  T          =  quantidade de períodos curtos em cada período longo 

 

2.1.4. Impactos de mercado 

 

Tendo como base o CAPM, o modelo expurga os impactos sistêmicos nos preços dos ativos para observar o 

quanto esses impactos afetam a liquidez de cada ativo, medida pelo volume transacionado.  Os impactos aqui 

são basicamente novas informações que chegam ao mercado. Para medir a influência específica no ativo faz-

se a regressão do resíduo do CAPM contra o volume do ativo. Tem-se, portanto, uma nova regressão em que 

o coeficiente do volume mede a sensibilidade do resíduo do CAPM dado pelo volume do ativo, daí, quanto 

menor esse coeficiente menos o volume influencia no retorno do ativo, ou seja, o ativo tem uma liquidez alta. 
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3. O modelo 

 

Para esse trabalho será utilizada a medida de custo de transação (bid-ask spread) como objeto de análise.  

Temos também como guia o trabalho de Richie & Madura (2006) em que os autores fazem esse estudo sobre 

os ativos que compõem o NASDAQ100. Richie & Madura (2006) utilizam o parâmetro de liquidez baseado 

em custo (bid-ask spread) ponderado pelo tempo em que esse spread ficou sem gerar negócio, dividido pela 

media do spread, ou seja: 
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O modelo apresentado por Richie & Madura (2006) relativo ao ETF QQQ é: 

 

ln SPDR = a0 + a1 ln PRCit + a2 ln VOLit + a3 ln VARit + a4DQQQt + a5WTit 

+a6WTitDQQQi + e 

onde: 

 ln: logaritmo neperiano 

SPDR: spread médio 

 PRC: preço de fechamento médio 

 VOL: volume médio consolidado do mercado 

 VAR: variância média do retorno da ação 

 DQQQ: variável dummy – 1 depois do ETF ou 0 antes do ETF 

 WT: peso da ação i na carteira teórica do índice 

 

A janela de tempo utilizada pelos autores foi de seis meses com o ponto médio na data de início de 

negociação do ETF, com dados intradiários.  

 

Os autores identificaram um aumento de liquidez nos papéis que compõem o NASDAQ100, depois da criação 

do ETF (QQQ). Especialmente nas ações com menor representatividade no índice. 

 

3.1. Base de dados 

 

A base de dados utilizada nesse trabalho difere da base utilizada por Richie e Madura (2006). O intervalo de 

tempo utilizado aqui será diário, enquanto os dois autores utilizaram dados intraday. Da mesma forma, o 

período analisado será de 01/01/04 até 31/12/04 e não três meses antes e depois do lançamento do ETF como 

utilizado pelos dois autores. Optou-se por esse intervalo porque o lançamento do PIBB foi em 26 de julho de 

2004, sendo praticamente no meio do ano e, uma vez que a base de dados utilizada foi com informações 

diárias, o número de observações é maior. 

 

Os dados compreendem a carteira teórica do IBrX50 em 2004 totalizando 49 ações com os valores diários 

para preço máximo, mínimo, ofertas de compra e venda, volumes negociados em Reais e a participação diária 

de cada ação na carteira além da variável dummy utilizada para informar se a observação se localiza antes ou 

depois da criação do PIBB. Embora o índice seja composto por 50 ações, excluímos a BRTP3 e a GOAU4 

(uma subsitiuiu a outra) da base uma vez que não tínhamos os dados para todos os dias. 

 

A base de dados foi obtida através do terminal Bloomberg e o programa estatístico utilizado foi o Stata V10. 
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O modelo refletirá um aumento de liquidez nas ações caso o coeficiente da variável dummy seja 

estatisticamente significativa. 

 

3.2. Resultados 

 

Utilizando os dados médios para a regressão, como no modelo de referência, não obtemos um valor 

significativo para o coeficiente da variável dummy. A tabela abaixo mostra o perfil dos dados: 

Tabela1 – resumo dos dados 
    Variable |       Obs        Mean    Std. Dev.       Min        Max 
-------------+-------------------------------------------------------- 
      spread |        96   -5.303585    .5348539  -7.028146  -4.081789 
       preco |        96    2.744503    .8339655   .2522541   4.821142 
      volume |        96    13.34113    1.282162   11.10492   16.47988 
volatilidade |        96    .0222334    .0056179   .0072555   .0391732 
        peso |        96    2.067219    2.282249   .1504536   12.28943 
-------------+-------------------------------------------------------- 
       dummy |        96          .5    .5026247          0          1 
       dmywt |        96    1.040047     1.84122          0    9.78972 

 

Fazendo a regressão utilizando o OLS temos: 

 

Tabela2 – Regressão sem correção para hetrocedasticidade 
      Source |       SS       df       MS              Number of obs =      96 
-------------+------------------------------           F(  6,    89) =   23.73 
       Model |  16.7241093     6  2.78735156           Prob > F      =  0.0000 
    Residual |  10.4524207    89  .117442929           R-squared     =  0.6154 
-------------+------------------------------           Adj R-squared =  0.5895 
       Total |  27.1765301    95  .286068737           Root MSE      =   .3427 
------------------------------------------------------------------------------ 
      spread |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
       preco |  -.4126405    .059722    -6.91   0.000    -.5313069   -.2939741 
      volume |  -.3749802   .0423905    -8.85   0.000    -.4592091   -.2907513 
volatilidade |   27.52462   9.354005     2.94   0.004      8.93841    46.11083 
        peso |    .017382   .0260699     0.67   0.507    -.0344183    .0691824 
       dummy |  -.1322649   .1162176    -1.14   0.258    -.3631867     .098657 
       dmywt |   .0046337   .0314501     0.15   0.883    -.0578569    .0671242 
       _cons |   .2449845   .7149935     0.34   0.733    -1.175692    1.665661 
------------------------------------------------------------------------------ 

 

Aqui observamos que a significância estatística da variável dummy a 95% é desprezível (p-value = 0,258).  

Utilizando o teste de White para homocedasticidade verifica-se que os resíduos são heterocedásticos, desta 

forma, refazendo a regressão corrigida, obtemos: 

 

Tabela3 – Regressão com correção para hetrocedasticidade 
      Source |       SS       df       MS              Number of obs =      96 
-------------+------------------------------           F(  6,    89) =   23.73 
       Model |  16.7241093     6  2.78735156           Prob > F      =  0.0000 
    Residual |  10.4524207    89  .117442929           R-squared     =  0.6154 
-------------+------------------------------           Adj R-squared =  0.5895 
       Total |  27.1765301    95  .286068737           Root MSE      =   .3427 
------------------------------------------------------------------------------ 
      spread |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
       preco |  -.4126405    .059722    -6.91   0.000    -.5313069   -.2939741 
      volume |  -.3749802   .0423905    -8.85   0.000    -.4592091   -.2907513 
volatilidade |   27.52462   9.354005     2.94   0.004      8.93841    46.11083 
        peso |    .017382   .0260699     0.67   0.507    -.0344183    .0691824 
       dummy |  -.1322649   .1162176    -1.14   0.258    -.3631867     .098657 
       dmywt |   .0046337   .0314501     0.15   0.883    -.0578569    .0671242 
       _cons |   .2449845   .7149935     0.34   0.733    -1.175692    1.665661 
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Que também nos remete a não rejeição da hipótese nula de que o coeficiente da variável dummy seja igual a 

zero. 

 

3.3. Uma variante do modelo 

 

Fizemos uma variação no modelo utilizando os dados efetivos para cada dia e cada ação do índice sem 

tirarmos a média de cada dia. Com isso a base de dados ficou com 12201 observações. Fazendo a regressão já 

corrigida para a heterocedasticidade obtivemos: 

 

Tabela4 – Regressão sem as médias 

Linear regression                                      Number of obs =   12146 

                                                       F(  6, 12139) =  409.55 

                                                       Prob > F      =  0.0000 

                                                       R-squared     =  0.1797 

                                                       Root MSE      =  .91428 
------------------------------------------------------------------------------ 
             |               Robust 
      spread |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
       preco |  -.3501629   .0118433   -29.57   0.000    -.3733778   -.3269481 
      volume |   -.322865   .0083004   -38.90   0.000     -.339135   -.3065949 
volatilidade |   15.84114   .8261111    19.18   0.000     14.22183    17.46045 
       dummy |  -.1884917   .0216726    -8.70   0.000    -.2309734     -.14601 
        peso |   .0012589   .0045289     0.28   0.781    -.0076184    .0101362 
       dmywt |   -.004658   .0068593    -0.68   0.497    -.0181032    .0087873 
       _cons |  -.2934279   .1281465    -2.29   0.022    -.5446154   -.0422404 

 

Vemos que, utilizando essa base, o coeficiente da dummy foi significativo e com o sinal de acordo com o 

esperado, ou seja, que ao se criar o ETF PIBB11, o spread das ações que compõem o índice, ficou mais 

estreito. 

 

4. Conclusão 

 

Embora o modelo base de Richie e Madura (2006) tenha apresentado provas significativas de que a 

introdução do EFT do NASDAQ100 tenha aumentado a liquidez das ações subjacentes, no caso brasileiro do 

PIBB11, o modelo não convergiu para o resultado esperado. A modificação nos dados de entrada, contudo, 

apresentou essa convergência para o resultado esperado.  
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8. Fatores que explicam os preços de emissões de debêntures e 

Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDCs) no Brasil 
 

Daniel Zacchello 
 

 

1. Introdução 

 

Debêntures e cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDCs) são classificados como ativos 

de renda fixa. As primeiras são títulos emitidos por sociedades anônimas, enquanto que as últimas são valores 

mobiliários de fundos que têm como ativos preponderantes direitos creditórios. As debêntures são 

instrumentos de dívida muito conhecidos dos investidores. Os FIDCs, por sua vez, são muito recentes. Foram 

instituídos por meio da Resolução número 2.907, de 29 de novembro de 2.001, do Conselho Monetário 

Nacional e da Instrução número 356, de 17 de dezembro de 2.001, da Comissão de Valores Mobiliários 

(CVM). O objetivo era fomentar a securitização como um instrumento importante de renda fixa do mercado 

de capitais nacional. Uma importante característica dos FIDCs é que ele é um fundo que pode ter dois tipos de 

cotas – as seniores e as subordinadas. A principal diferença entre elas é que a primeira tem privilégio de 

amortização e resgate em relação à segunda, além de normalmente ter um direito de voto que abrange mais 

matérias do que as cotas subordinadas. Ou seja, na prática as cotas subordinadas funcionam como uma 

segurança em relação à liquidez das seniores. Os primeiros FIDCs foram emitidos em 2003 e, desde então, os 

emissores têm se valido deste instrumento para fazer captações de recursos de longo prazo no mercado de 

capitais, assim como as debêntures. A grande vantagem para o emissor é que um FIDC pode ser estruturado 

de tal forma que o rating da emissão pode ser superior ao da empresa originadora, o que deveria fazer com 

que os investidores exigissem um retorno menor para aplicar no FIDC do que ao comprar um título de renda 

fixa emitido pela originadora, mantidas outras variáveis constantes. 

Outro fator que poderia influenciar na remuneração de uma emissão de cotas seniores de um FIDC seria o ano 

da emissão. Intui-se que com o passar dos anos, os investidores têm-se tornado mais familiarizados com o 

novo instrumento, o que levaria a uma exigência de prêmio menor pelo risco. Dessa forma, este estudo tem 

por objetivo identificar se as variáveis rating e ano de registro da emissão influenciam no preço da oferta de 

cotas seniores de FIDCs. Também são avaliados se variáveis relacionadas ao volume ofertado, tipo de 

recebível, prazo da emissão influenciam na formação do referido preço. Testou-se também se o fato de uma 

empresa pertencer ao setor de energia ou telecomunicações influenciava no preço da oferta de FIDC. Esse 

teste foi feito por Sheng e Saito (2005) para debêntures e constatou-se que de fato tal influência existia. Outro 

objetivo deste estudo é identificar quais variáveis explicam a remuneração de debêntures. Assim, avaliou-se 

se variáveis como rating, volume, tipo de garantia, ano da emissão, amortização, setor e prazo influenciam o 

preço de uma debênture.      

  

2. Dados 

 

Os dados para essa pesquisa foram coletados no site da CVM – www.cvm.gov.br. Foram pesquisadas todas as 

emissões de debêntures e de FIDCs registradas no site acima entre o período de 2003 a julho de 2008. De um 

total de 213 emissões de debêntures, 146 eram indexadas ao CDI, 9 ao IGP-M, 3 ao IPCA, 3 à variação do 

US$, 2 à TJLP e 50 não contavam com rating ou remuneração. Daquelas indexadas ao CDI, 89 eram na 

forma de um percentual do CDI e as demais 57 eram na forma de CDI mais uma taxa pré-fixada ao ano. 

A amostra de debêntures escolhida para este trabalho foi de 146 emissões, todas elas indexadas ao CDI. As 

demais debêntures foram excluídas da base de dados, em função de se acreditar que qualquer aproximação em 

relação ao CDI poderia não ser tão acurada, o que poderia conduzir o estudo a resultados equivocados. 

Quanto às emissões de FIDCs, no período observado houve 257 ofertas registradas no site da CVM. Destas, 

193 eram relativas a emissões de cotas seniores, que preenchiam as seguintes características: (i) contavam 

com ratings estipulados por agências classificadoras de risco, (ii) eram indexadas ao CDI ou à SELIC, 

http://www.cvm.gov.br/
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estando este último indexador presente em apenas duas emissões, (iii) tinham prazo determinado. 

Inicialmente, pensou-se em coletar dados referentes ao tipo de fundo (se fechado ou aberto) e se havia 

amortização ou não na emissão. Constatou-se que essas variáveis não eram importantes, pois praticamente 

todas as observações eram de fundos fechados que tinham regras de amortização. Da mesma forma, os FIDCs 

“não padronizados” também acabaram excluídos da base de dados, pois não tinham classificação de risco, não 

eram indexados ao CDI ou não tinham prazo determinado.  

  

3. Metodologia 

 

O método utilizado para relacionar a remuneração ao investidor de cada emissão, seja de debênture ou de cota 

sênior de FIDC, foi o de regressão por mínimos quadrados ordinários.  

 

3.1 Debênture 

  

Para cada emissão de debênture, foram coletados os dados referentes às seguintes variáveis: 

Remunerao – variável dependente. Remuneração aos investidores adquirentes de debêntures. A fim de 

permitir comparações, todas as remunerações foram padronizadas na forma de um percentual atrelado ao 

CDI, ou seja, totalmente pós-fixado. Para tanto, para as operações que não estavam na forma padrão, 

levantou-se no site da CETIP (Câmara de Custódia e Liquidação) o CDI over do dia de cada emissão. 

Nota – Em relação ao rating, foi utilizada como padrão a escala da Standard & Poor’s. Foram atribuídos 

números para cada um dos níveis de sua escala nacional, conforme mostra a tabela I abaixo. Este método 

também foi utilizado com sucesso no trabalho de Mellone, Eid e Rochman (2002). Da mesma forma, notas 

atribuídas por outras agências classificadoras de risco (Moody’s, Fitch, Austin, SR e LF) enquadraram-se na 

escala numérica.  

 

Tabela I – Valores atribuídos às notas da escala nacional da Standard & Poor’s 

   

Escala Standard & Poor's Nota

brAAA 10,0

BrAA+ 9,5

BrAA 9,0

BrAA- 8,5

brA+ 8,0

BrA 7,5

brA- 7,0

brBBB 6,5

brBBB 6,0

brBBB 5,5

BrBB+ 5,0

BrBB 4,5

BrBB- 4,0

brB+ 3,5

BrB 3,0

brB- 2,5

BrCCC 2,0

BrCC 1,5

BrC 1,0

BrD 0,5    
 

 Para as emissões que contaram com avaliação de pelo menos duas agências, e uma delas sendo a 

Standard & Poor’s, foi coletado somente o rating desta última. Para casos de emissões avaliadas por pelo 

menos duas empresas, que não fossem a Standard & Poor’s, foi escolhido o rating da Fitch. 

Volume – montante ofertado pela empresa emissora. 

Registro – ano de registro da emissão. 

Prazo – prazo da emissão. 

Amortizao – variável dummy: 1 se havia regras de amortização antes do resgate da debênture, 0 caso 

contrário.  

Fidejussria – variável dummy: 1 se garantia da debênture era fidejussória, 0 caso contrário.  
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Flutuante – variável dummy: 1 se garantia da debênture era flutuante, 0 caso contrário. 

Quirografria – variável dummy: 1 se garantia da debênture era quirografária, 0 caso contrário. 

Real – variável dummy: 1 se garantia da debênture era real, 0 caso contrário.  

Subordinada – variável dummy: 1 se garantia da debênture era subordinada, 0 caso contrário. 

Financeiracolig – variável dummy: 1 se emissora pertencia a conglomerado financeiro, 0 caso contrário. Na 

amostra havia empresas de arrendamento mercantil e seguradoras. 

Energiaoutelco - variável dummy: 1 se garantia emissora era do setor de energia ou telecomunicações, 0 caso 

contrário. 

 

3.2 FIDC 

 

 Para cada emissão de FIDC foram levantadas as seguintes variáveis: 

Remunerao – variável dependente. Remuneração aos investidores adquirentes de cotas seniores de FIDCs. Foi 

utilizada a mesma padronização feita nas debêntures em relação ao CDI. 

Volume – montante ofertado pela empresa emissora. 

Registro – ano de registro da emissão. 

Prazo – prazo da emissão. 

Nota – rating da emissão. Foi utilizada a mesma técnica que no estudo das debêntures. 

Comercial – variável dummy: 1 se o recebível era de origem comercial, 0 caso contrário. 

Financeiro - variável dummy: 1 se o recebível era de origem financeiro, 0 caso contrário. 

Multisetorial - variável dummy: 1 se o recebível era originado por cedentes de diversos setores da economia 

nacional, 0 caso contrário. 

Outros - variável dummy: 1 se o recebível era de outra origem, que não a descrita nas variáveis anteriores, 0 

caso contrário. 

Energiaoutelco - variável dummy: 1 se garantia emissora era do setor de energia ou telecomunicações, 0 caso 

contrário. 

 

4. Resultados 

 

4.1 Debêntures 

 

Primeiramente, fez-se uma regressão com todas as variáveis para debêntures destacadas anteriormente. As 

estatísticas estão abaixo no Quadro I. 

Quadro I 
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. reg  remunerao registro volume nota fidejussria quirografria  real  prazo 

       amortizao financeiracolig energiaoutelco subordinada

      Source |       SS       df       MS              Number of obs =      65

-------------+------------------------------           F( 11,    53) =    6.27

       Model |  .122294311    11  .011117665           Prob > F      =  0.0000

    Residual |  .093977793    53  .001773166           R-squared     =  0.5655

-------------+------------------------------           Adj R-squared =  0.4753

       Total |  .216272104    64  .003379252           Root MSE      =  .04211

------------------------------------------------------------------------------

   remunerao |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

-------------+----------------------------------------------------------------

    registro |  -.0194445    .008087    -2.40   0.020    -.0356649   -.0032241

      volume |   1.26e-08   1.28e-08     0.99   0.327    -1.30e-08    3.82e-08

        nota |   -.004352   .0048717    -0.89   0.376    -.0141234    .0054195

 fidejussria |  -.1040298   .0389775    -2.67   0.010    -.1822087   -.0258509

quirografria |  -.0516338   .0238456    -2.17   0.035    -.0994621   -.0038055

        real |  -.0527632    .024686    -2.14   0.037     -.102277   -.0032494

       prazo |  -.0001841   .0019547    -0.09   0.925    -.0041047    .0037364

   amortizao |   .0482447   .0132756     3.63   0.001     .0216173    .0748721

financeira~g |  -.0235604   .0259382    -0.91   0.368     -.075586    .0284651

energiaout~o |   .0219196    .011957     1.83   0.072    -.0020632    .0459023

 subordinada |  -.0801638   .0273857    -2.93   0.005    -.1350926   -.0252351

       _cons |   40.10509   16.19393     2.48   0.016     7.624173    72.58601

------------------------------------------------------------------------------  
 

Apesar de o R^2 ajustado ter apresentado um número aceitável (47,53%), percebe-se que as variáveis 

“volume”, “nota”, “prazo” e “financeiro” claramente rejeitam a hipótese nula de que cada variável é diferente 

de zero a um grau de significância de 5%. Em outras palavras, não são elas que explicam a remuneração das 

debêntures. 

Isto posto, retiraram-se essas variáveis e rodou-se outra regressão, conforme o Quadro II abaixo. 

 

Quadro II 

. reg  remunerao registro fidejussria quirografria  real  

       amortizao energiaoutelco subordinada

      Source |       SS       df       MS              Number of obs =      65

-------------+------------------------------           F(  7,    57) =    9.92

       Model |  .118797392     7  .016971056           Prob > F      =  0.0000

    Residual |  .097474712    57  .001710083           R-squared     =  0.5493

-------------+------------------------------           Adj R-squared =  0.4939

       Total |  .216272104    64  .003379252           Root MSE      =  .04135

------------------------------------------------------------------------------

   remunerao |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

-------------+----------------------------------------------------------------

    registro |  -.0197881    .007154    -2.77   0.008    -.0341137   -.0054626

 fidejussria |  -.0976978   .0378223    -2.58   0.012    -.1734357   -.0219599

quirografria |  -.0508284    .023245    -2.19   0.033    -.0973757   -.0042811

        real |   -.055079   .0241669    -2.28   0.026    -.1034723   -.0066857

   amortizao |   .0517263    .010851     4.77   0.000     .0299975    .0734551

energiaout~o |   .0257291   .0110112     2.34   0.023     .0036795    .0477787

 subordinada |  -.0828915   .0245063    -3.38   0.001    -.1319645   -.0338185

       _cons |   40.76077   14.33466     2.84   0.006     12.05611    69.46544

------------------------------------------------------------------------------  
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 Os resultados agora mostram que as variáveis acima são todas representativas a um grau de 

significância de 5%. Contudo, antes de ser feita qualquer inferência, fez-se um teste de White para avaliar se 

havia heterocedasticidade nos resíduos da amostra, conforme o Quadro III. 

 

Quadro III 

. estat imtest, white

White's test for Ho: homoskedasticity

         against Ha: unrestricted heteroskedasticity

         chi2(21)     =     17.74

         Prob > chi2  =    0.6654

Cameron & Trivedi's decomposition of IM-test

---------------------------------------------------

              Source |       chi2     df      p

---------------------+-----------------------------

  Heteroskedasticity |      17.74     21    0.6654

            Skewness |       4.70      7    0.6966

            Kurtosis |       1.02      1    0.3131

---------------------+-----------------------------

               Total |      23.46     29    0.7552

---------------------------------------------------   
  

Como se pode verificar acima, não se rejeita a hipótese nula de homocedasticidade dos resíduos a 5% de 

significância, ou seja, a variância dos mesmos é constante. 

Pode-se então depreender que a seguinte equação é a que melhor explica o modelo para a amostra observada: 

 

Remunerao = 40,76077 – 0,01979 registro – 0,09768 fidejussria – 0,05083 quirografria – 0,05508 real – 

0,08289 subordinada + 0,05173 amortizao + 0,02573 energiaoutelco. 

 

Assim, percebe-se que são variáveis que reduzem o preço de uma emissão de debêntures: registro, fidejussria, 

quirografria e subordinada. “Registro” indica que quanto mais recente a emissão, menor o custo de captação. 

Isto provavelmente decorre de outra variável que não foi analisada neste estudo, mas sim em Sheng e Saito 

(2005), que é a variável “ambiente econômico”. Um ambiente econômico favorável tende a permitir redução 

no custo de captação das empresas. Foi justamente esse tipo de ambiente o encontrado no Brasil durante o 

período analisado (2003 a julho de 2008). As demais variáveis apontam que garantia é importante para a 

redução do preço de emissão de debêntures. Contudo, uma análise mais aprofundada deve ser feita antes de 

tirar-se qualquer conclusão precipitada. Há um aparente contra-senso ao se verificar que garantias que 

concedem menor privilégio aos credores em caso de liquidação influenciam mais na redução do preço de uma 

oferta do que outras que têm uma condição melhor. É o caso das garantias fidejussória e subordinada. Ainda 

em relação a esta última, procurou-se observar a variável relacionada à emissora ser empresa de arrendamento 

mercantil ou seguradora, para entender-se se ela proporcionava preços menores de emissão, já que a taxa 

média de remuneração era de 102% do CDI, contra uma média da amostra de 106,9% do CDI. Todavia, 

surpreendentemente, essa variável não se mostrou significante para o modelo. Variáveis que aumentam o 

preço de uma emissão são: “amortizao” e “energiaoutelco”. As ofertas que têm regra de amortização têm uma 

média de 108,9% do CDI, ao passo que as que não têm amortização pagam em média 103,6% do CDI. Não se 

conseguiu chegar a uma conclusão do porquê desse fenômeno, mas acredita-se que há uma distorção em 

relação ao senso comum em virtude de a amostra não ser grande o suficiente para anular efeitos de outliers. Já 

as empresas do setor de energia e telecomunicações têm suas emissões encarecidas, indo de acordo com a 

conclusão a que chegaram Sheng e Saito (2005). 

 

4.2 FIDC 
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O procedimento para análise dos resultados de FIDCs foi o mesmo que para as debêntures. O primeiro passo 

foi o de rodar uma regressão com todas as variáveis descritas para FIDC, conforme o Quadro IV abaixo. 

 

Quadro IV 

 
. reg  remunerao  registro volume nota prazo comercial financeiro

  multisetorial energiaoutelco

      Source |       SS       df       MS              Number of obs =     193

-------------+------------------------------           F(  8,   184) =    6.04

       Model |  .112977342     8  .014122168           Prob > F      =  0.0000

    Residual |  .430096357   184   .00233748           R-squared     =  0.2080

-------------+------------------------------           Adj R-squared =  0.1736

       Total |  .543073699   192  .002828509           Root MSE      =  .04835

------------------------------------------------------------------------------

   remunerao |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

-------------+----------------------------------------------------------------

    registro |   .0083047   .0027421     3.03   0.003     .0028947    .0137148

      volume |  -4.89e-08   1.57e-08    -3.11   0.002    -7.99e-08   -1.79e-08

        nota |  -.0169939   .0048316    -3.52   0.001    -.0265263   -.0074615

       prazo |  -.0011777   .0014424    -0.82   0.415    -.0040235    .0016681

   comercial |   -.022479   .0236217    -0.95   0.343    -.0690833    .0241253

  financeiro |   -.004505   .0236734    -0.19   0.849    -.0512111    .0422012

multisetor~l |  -.0164883   .0246276    -0.67   0.504    -.0650771    .0321005

energiaout~o |   .0095817   .0158159     0.61   0.545     -.021622    .0407855

       _cons |  -15.38034   5.505078    -2.79   0.006    -26.24153   -4.519146

------------------------------------------------------------------------------  
 

Depreende-se do quadro IV que variáveis como prazo e tipo de recebível não têm significância na explicação 

da remuneração de cotas seniores de FIDCs. Em outras palavras, não é porque o lastro do fundo é formado 

por créditos consignados, por exemplo, que a remuneração das cotas será menor. O investidor avalia sim o 

tipo de recebível da carteira do fundo, mas há outras variáveis que decidem o quanto de retorno ele obterá. 

Diferentemente do que ocorre com as debêntures, o fato de a emissora ser do setor de energia ou 

telecomunicações não influencia o preço da oferta, pois não rejeita-se a hipótese nula de essa variável não ter 

significância a 5%. De fato, seu p-valor é de 54,5%.  Prazo também é uma variável de baixa significância. 

Uma possível explicação é que o desvio-padrão dessa variável na amostra é baixo (2,56 anos), para uma 

média de 3,9 anos. Ou seja, não há muita diferença de prazo entre as emissões. Descartadas as variáveis 

acima, rodamos regressões até chegar ao modelo final, presente no Quadro V abaixo. 

 

Quadro V 
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. reg  remunerao  registro volume nota

      Source |       SS       df       MS              Number of obs =     193

-------------+------------------------------           F(  3,   189) =   14.83

       Model |  .103493553     3  .034497851           Prob > F      =  0.0000

    Residual |  .439580146   189  .002325821           R-squared     =  0.1906

-------------+------------------------------           Adj R-squared =  0.1777

       Total |  .543073699   192  .002828509           Root MSE      =  .04823

------------------------------------------------------------------------------

   remunerao |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

-------------+----------------------------------------------------------------

    registro |   .0088842   .0025982     3.42   0.001      .003759    .0140094

      volume |  -4.65e-08   1.42e-08    -3.27   0.001    -7.45e-08   -1.85e-08

        nota |  -.0129974   .0037772    -3.44   0.001    -.0204482   -.0055466

       _cons |  -16.59535   5.219617    -3.18   0.002    -26.89154   -6.299161

------------------------------------------------------------------------------  
 O modelo aponta para as seguintes variáveis que melhor explicam a remuneração das ofertas de cotas 

seniores de FIDC para a amostra colhida: “volume”, “nota” e “registro”. A equação do modelo obtido é a 

seguinte: 

 Remunerao = -16.59535 + 0,00888 registro – (4,65 x 10
-8

) volume – 0,01300 nota. 

 

O R^2 ajustado da equação é baixo, somente 0,1777. Isto mostra que as variáveis acima explicam em parte a 

remuneração de cotas seniores, mas deve haver outros fatores não capturados no modelo que complementam 

tal explicação. De qualquer forma, checou-se se havia heterocedasticidade nos resíduos da amostra para 

poder-se fazer inferências sobre a equação acima. Aplicou-se o teste de White, conforme o Quadro VI abaixo. 

 

Quadro VI 
. estat imtest, white

White's test for Ho: homoskedasticity

         against Ha: unrestricted heteroskedasticity

         chi2(9)      =     23.35

         Prob > chi2  =    0.0055

Cameron & Trivedi's decomposition of IM-test

---------------------------------------------------

              Source |       chi2     df      p

---------------------+-----------------------------

  Heteroskedasticity |      23.35      9    0.0055

            Skewness |       7.57      3    0.0559

            Kurtosis |       7.39      1    0.0065

---------------------+-----------------------------

               Total |      38.31     13    0.0003

---------------------------------------------------  
 

A partir do teste acima, concluiu-se que havia heterocedasticidade, ou seja, a variância dos resíduos não era 

constante. Aplicou-se então a correção pelo método robusto de White, conforme o Quadro VII. 

 

Quadro VII 
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. reg  remunerao  registro volume nota, robust

Linear regression                                      Number of obs =     193

                                                       F(  3,   189) =   16.52

                                                       Prob > F      =  0.0000

                                                       R-squared     =  0.1906

                                                       Root MSE      =  .04823

------------------------------------------------------------------------------

             |               Robust

   remunerao |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

-------------+----------------------------------------------------------------

    registro |   .0088842   .0028758     3.09   0.002     .0032114     .014557

      volume |  -4.65e-08   1.19e-08    -3.90   0.000    -7.00e-08   -2.30e-08

        nota |  -.0129974   .0038426    -3.38   0.001    -.0205774   -.0054175

       _cons |  -16.59535   5.775675    -2.87   0.005    -27.98842   -5.202284

------------------------------------------------------------------------------  
 

A partir de então pôde-se fazer inferências sobre as variáveis acima. A principal variável que reduz o preço da 

emissão no modelo é o rating. Um aumento em dois níveis de rating leva o preço da oferta a uma redução de 

1,3%. Pode-se entender que pelo FIDC ser um instrumento novo, os investidores estão se baseando mais nos 

ratings das emissões do que em outras variáveis. Contudo, uma ressalva deve ser feita: como a amostra não é 

tão grande, é preciso refazer este estudo futuramente, incluindo outras variáveis, para entender que outros 

fatores explicam a remuneração de FIDCs.  Em tempo, “volume” da emissão e “registro” ajudam a explicar, 

mas não alteram tanto o preço da emissão. A variável “registro”, por exemplo, segue um comportamento 

diferente do que ocorre com as debêntures para o mesmo período. Difícil é encontrar uma explicação 

plausível, pois o bom momento econômico brasileiro desse período afeta os dois tipos de ativos de renda fixa 

de maneira similar. O real motivo deve ser mesmo o de que é necessária uma amostra maior para capturar de 

fato a sensibilidade do ano de registro ao modelo.    

 

5. Conclusão 

 

As debêntures são ativos de renda fixa que já estão mais consolidadas no mercado de capitais brasileiro. 

Alguns estudos, inclusive, já foram feitos na tentativa de se explicar a formação de seu preço. Os FIDCs, mais 

novos, por sua vez, ainda carecem de estudo mais amplo. O que este estudo concluiu é que os principais 

fatores que afetam o preço de uma debênture indexada ao CDI são ano de registro, tipo de garantia, se há 

regras de amortização ou não na emissão e se a empresa pertence ou não aos setores de energia e 

telecomunicações. Surpreendentemente, rating não apresentou significância para o modelo. Já para os FIDCs, 

a conclusão mais importante é que variáveis como tipo de recebível e prazo não influenciam na formação de 

preço de uma série de cota sênior. Além disso, outra importante conclusão é que rating afeta sim a 

remuneração ao investidor de um FIDC.  
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9. Impacto da liquidez de mercado na precificação de ativos privados 

de renda fixa 
 

Rodolfo Nunes Luterman 
 

 

1. Introdução 

 

Existem diversas linhas de financiamento no mercado local para financiamento de longo prazo. As principais 

alternativas dividem-se, basicamente, nas linhas de financiamento do BNDES (Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econômico e Social), as linhas de crédito bancário e os mercados de Renda Fixa e Renda 

Variável. Conforme mencionado por Sheng e Saito (2005), as linhas disponibilizadas pelo BNDES, embora 

consideravelmente mais baratas, possuem alguns inconvenientes como as diversas restrições para a tomada de 

recursos, demora no processo de aprovação e monitoramento da utilização dos recursos. As linhas de crédito 

bancário, embora permaneçam como a principal fonte de captação de recursos entre as instituições privadas 

no país, possuem particularidades que dificultam a mensuração do real risco-retorno praticado nestas 

operações, principalmente devido ao relacionamento do cliente nas demais operações da instituição, os 

critérios específicos de avaliação de risco de cada instituição, a visão de relacionamento de longo prazo com o 

tomador e também devido à concentração do mercado bancário nacional. Como o mercado de Renda Variável 

possui outros pontos de análise de risco devido à incorporação do investidor como acionista da empresa, 

entende-se que a melhor alternativa para analisar-se a o impacto das variáveis econômicas na precificação das 

captações de longo prazo das instituições privadas no mercado nacional é o Mercado de emissão de valores 

mobiliários de renda fixa, representados, basicamente por Debêntures, Notas Promissórias, CRI e FIDC. 

Como o custo financeiro da empresa é definido no momento de sua emissão primária, a base de estudos será a 

emissão primária dos títulos da amostra. Conforme pode ser observado na Tabela 1, as emissões de 

debêntures representam aproximadamente 68,20% do mercado de emissões primárias de valores mobiliários 

de renda fixa de no período compreendido entre 1995 e a primeira metade de 2008. 

 

Tabela 1 
Ano Debêntures Notas 

Promissórias

CRI FIDC Part. Total da 

Renda Fixa

Part. Debêntures

na Renda fixa

1995          6,883.37        1,116.68               -                   -            8,000.05 86.04%

1996          8,395.47           499.35               -                   -            8,894.82 94.39%

1997          7,517.77        5,147.01               -                   -          12,664.78 59.36%

1998          9,657.34      12,903.49               -                   -          22,560.83 42.81%

1999          6,676.38        8,044.00          12.90                 -          14,733.28 45.31%

2000          8,748.00        7,590.70        171.67                 -          16,510.37 52.98%

2001        15,162.14        5,266.24        222.80                 -          20,651.18 73.42%

2002        14,635.60        3,875.92        142.18           200.00        18,853.70 77.63%

2003          5,282.40        2,127.83        287.60        1,540.00          9,237.83 57.18%

2004          9,614.45        2,241.25        403.08        5,134.65        17,393.43 55.28%

2005        41,538.85        2,631.55     2,102.32        8,579.13        54,851.85 75.73%

2006        69,464.08        5,278.50     1,071.44      12,777.40        88,591.42 78.41%

2007        46,533.79        9,725.50        868.29        9,961.55        67,089.13 69.36%

2008        36,897.24      15,840.00        583.59        7,465.80        60,786.63 60.70%

Total:     287,006.88     82,288.02    5,865.87     45,658.53     420,819.30 68.20% Os volumes 

estão expressos em R$ milhões 

Fonte: Sistema Nacional de Debêntures (SND). 

 

Considerando-se a representatividade das debêntures no mercado em análise e a particularidade de cada 

instrumento possui – o que influencia a percepção de risco do instrumento – optou-se utilizar apenas o 

mercado de debêntures para este estudo. Desta forma, pretende-se padronizar a análise e captar o real impacto 
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das variáveis na precificação do spread das emissões. Como a precificação em análise dos títulos ocorre no 

momento de sua emissão primária, entende-se que é necessário um fator de nível de liquidez que represente 

uma proxy do nível de liquidez do mercado como um todo. Para isso, utiliza-se o volume de negociações nos 

mercados secundário de debêntures – para captar a liquidez da renda fixa – e o volume de negociações na 

Bovespa (Bolsa de Valores de São Paulo). 

 

2. Literatura 

 

Para fins de se analisar o retorno esperado de cada papel emitido, faz-se necessário estabelecer o spread 

exigido pelo investidor para realizar a operação. Neste momento, é fundamental definir o spread como sendo 

o prêmio de risco do papel, medido como a diferença entre taxa esperada de retorno da aplicação e a taxa livre 

de risco, conforme definido por Bodie, Kane e Marcus (2000). O resultado da avaliação do risco de 

inadimplência no mercado é representado pelo rating do título. Quando se menciona taxa livre de risco, é 

fundamental ter em mente que esta é o retorno esperado ao se aplicar em ativos livres de risco. Pela definição 

de Bodie, Kane e Marcus (2000), ativo livre de risco é aquele que é livre de inadimplência e livre de riscos de 

mercado, mencionando inclusive, que para que seja realmente livre de risco, deve pagar uma taxa real de 

juros acima da taxa de inflação. No entanto devido à questões como descasamento de vencimento e 

disponibilidade no mercado, os títulos prefixados acabam sendo uma Proxy mais confiável para este ativo 

pois garantem o rendimento ao final da aplicação e permitem um casamento de vencimentos mais adequado 

para o tomador e investidor. 

 

Um ponto relevante e importante levantado por Bodie, Kane e Marcus (2000) é que, dado o poder de tributar 

e controlar a oferta de dinheiro, apenas o governo tem a capacidade de emitir títulos livres de inadimplência. 

Por esta razão, os títulos privados têm rendimentos superiores às letras do tesouro no mercado americano. 

Para transformar-se esta definição para o Brasil, faz necessária uma análise menos teórica e que analise 

adequadamente se os papéis públicos brasileiros refletem as mesmas condições expressas no mercado 

americano. Segundo Fama, Barros e Silveira (2002), o CDI (taxa média diária de referência para as operações 

interbancárias com 1 dia útil de prazo) possui características de volatilidade e correlação com o mercado que 

nos permitem afirmar ser uma taxa livre de risco. Embora o CDI seja uma taxa interbancária, ou seja, que 

envolve compromissos entre instituições financeiras, o estudo revelou que seu comportamento a revela como 

sendo uma boa Proxy para taxa livre de risco no Brasil. Quando analisamos a capacidade de tributar e 

controlar a oferta de dinheiro, conforme mencionado por Bodie, Kane e Marcus (2000), podemos verificar 

que o CDI não reflete estas características. No entanto, temos também no mercado brasileiro a taxa SELIC 

(taxa média diária de referência para as operações lastreadas em títulos públicos com 1 dia útil de prazo), que 

possui tais características mas que, conforme Brito e Júnior (2002) possui volatilidade superior à do CDI, 

especialmente nos dias próximos às reuniões do Comitê de Política Monetária (COPOM) e fechamento de 

mês. Curiosamente, diferente do que ocorre no mercado americano a taxa do CDI é inferior à taxa da SELIC 

atualmente. Conforme base apresentada por Brito e Júnior (2002), entre 91 e 93, a SELIC era inferior à taxa 

CDI, no entanto, após este período a tendência foi invertida, o que pode refletir a adoção do mercado ao CDI 

como taxa livre de risco. 

 

Para comparação com os papéis em análise e devido à restrição de operação às operações de 1 dia de CDI 

somente às instituições financeiras, entende-se que, embora a SELIC projete um risco de mercado superior ao 

CDI, as condições teóricas de risco de inadimplência da SELIC são inferiores, logo, como um investidor tem 

melhor acesso para investir em um papel público do que em um CDI, entende-se que utilizar como Proxy os 

papéis de médio e longo prazo do Governo Federal é uma aproximação que tende a captar melhor o risco de 

mercado e de inadimplência para uma taxa livre de risco, dado que os papéis de prazo superiores do Governo 

tendem a ser precificados como uma expectativa racional da média da SELIC até o vencimento do papel, 

acrescida de um prêmio pelo risco de que a SELIC seja superior à taxa prefixada na respectiva LTN (Letra do 

Tesouro Nacional). A determinação do spread dos títulos se dará pela a taxa de retorno acima do custo de 

oportunidade com zero de risco (conforme mencionado acima se utilizam os títulos públicos no mercado 

brasileiro). No caso será utilizado para cada título em análise, um respectivo título público que tenha duration 

e indexador similar como referência para este custo de oportunidade. Neste caso, pretende-se utilizar como 

referência o preço do título negociado no tesouro direto na data de referência (LFT para títulos pós-ficados e 
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LTN para títulos pré-fixados). No caso das operações pós-fixadas, faz-se necessário prefixar retorno baseado 

no DI futuro da BM&F negociado na data em referência com vencimento similar à duration dos títulos. 

 

3. Metodologia 

 

Trata-se de um estudo aonde se tem por hipótese central que a Liquidez no Mercado Brasileiro constitui 

importante variável de controle na análise da relação de causalidade entre o rating e o spread praticado nas 

emissões primárias de títulos de renda fixa. Desta forma atribui-se aos títulos um rating para cada papel, 

levando-se em consideração a equivalência das agências de rating, e analisa-se a base de dados por rating 

através do método linear dos MQO (Mínimos Quadrados Ordinários) levando-se em consideração as 

Variáveis de Controle como determinantes da Variável Dependente. Da mesma forma, estima-se um modelo 

generalizado único, atribuindo pesos para cada rating que reflitam a análise individual de cada risco. As 

discussões e definições das variáveis se encontram na seção 5. O modelo pode ser expresso da seguinte 

maneira: 

 

E(spread | liq2_A_mais, rating2, prazo_médio, indice_igpm, rating_ig, lvol_A)= β0 + β1 liq2_A_mais + β2 

rating2 + β3 prazo_médio + β4 indice_igpm + β5 rating_ig + β6 lvol_A 

 

Neste modelo, foram utilizados os erros padrão robustos para corrigir o problema de heteroscedasticidade.  

 

Descrição da Amostra 

 

As informações sobre as emissões de debêntures foram fornecidas principalmente pelo SND (Sistema 

Nacional de Debêntures) e cobrem as emissões realizadas entre o período de janeiro de 1999 a julho de 2008. 

O período escolhido foi definido devido à recomendação da CVM (Comissão de Valores Mobiliários), a partir 

de 1999, da publicação de ratings de todas as emissões de debêntures. Foram consideradas as emissões 

registradas no SND no respectivo período, levando-se em consideração apenas emissões com rating inicial, 

não emitidas por empresas de Leasing e indexadas ao DI, IGP-M, IPCA e pré-fixadas. Esta classificação 

ocorre para evitar distorções provocadas pela falta de informações ou pela possível precificação fora de 

mercado ref. às empresas de Leasing. Desta forma, foram coletados dados de 149 emissões de um espaço 

amostral de 256 emissões no período. 

 

As variáveis foram classificadas em três categorias: variável dependente, variável-teste e variáveis de 

controle.  

 

Variável Dependente: Spread 

A determinação do spread dos títulos se dará pela a taxa de retorno acima da taxa equivalente à taxa livre de 

risco para o período da emissão que reflete o custo de oportunidade livre de risco (conforme mencionado 

acima se utilizam os títulos públicos no mercado brasileiro). Considerando-se os diversos indexadores, faz-se 

necessário analisar o spread de cada título com taxas equivalentes à taxa livre de risco na respectiva data. Para 

títulos que possuem spread flutuante, como os títulos remunerados à %CDI, o spread foi prefixado 

utilizando-se a uma taxa prefixada negociada no mercado futuro da BM&F para o respectivo prazo e 

respectivo indexador. 

 

Variável-teste: Rating 

Os sistemas de classificação (ou de Rating) dividem os empréstimos (ou as empresas) em classes diferentes 

de acordo com o seu risco, que é atribuído por meio da mensuração e da ponderação de variáveis julgadas 

relevantes. O rating, que sintetiza a avaliação de risco realizada, é apresentado sob a forma de um código ou 

classificação, que indica a graduação de risco que está associado a um determinado empréstimo ou a uma 

determinada empresa. Esse rating serve aos credores de duas formas. Primeiro, na concessão de crédito, como 

uma medida de risco de crédito, ou seja, como uma medida de expectativa de cumprimento de uma obrigação 

numa data certa. E, segundo, como forma de qualificar os ativos de créditos possuídos em sua carteira, de 

modo que sejam constituídas provisões de valores para perdas de acordo com essa classificação. Assim, 

quanto melhor for o rating de um empréstimo, menor o valor a ser provisionado para possíveis perdas 

decorrentes do mesmo logo, menor o prêmio exigido. Ao mesmo tempo em que sistemas internos foram 
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desenvolvidos por bancos, passaram a surgir às agências classificadoras de rating, entidades especializadas na 

classificação de títulos, de empresas, de instituições financeiras e também de países. O serviço de rating 

prestado por tais agências fornece vantagens para vários grupos interessados, entre eles: empresas, bancos, 

investidores e mesmo para órgãos de supervisão. 

 

Conforme Sheng e Saito (2005) embora o mercado brasileiro de debêntures seja pequeno em relação ao 

mercado americano, várias agências de rating atuam no Brasil e podem ser classificadas como internacionais 

–  Moody’s, Standard & Poors, Fitch e D&P – e nacionais – SR Rating, Austin e Atlantic Rating. Essa 

diversidade cria um problema para os investidores no momento de avaliar o risco da emissão, pois diferentes 

agências podem emitir ratings distintos para uma mesma emissão. Desta forma, define-se priorizar 

primeiramente as agências internacionais, devido ao fato de que um percentual altamente relevante do capital 

investido nas emissões ser estrangeiro. Caso ocorram divergências nos ratings atribuídos pelas agências 

internacionais, conforme Sheng e Saito (2005), acredita-se que os investidores são conservadores e, 

consequentemente, tendem a dar um peso maior para o menor rating para avaliar o risco do título. Foram 

definidos pesos para os ratings das emissões, conforme tabela 2, com o intuito de determinar o impacto da 

variação do risco do papel além de padronizar a Nota de risco de cada título. 

 

Tabela 2 

Os volumes estão expressos em R$ milhões 
Rating Rating Rating Rating Rating

S&P Moody’s Fitch Austin Rating SR Rating

brAAA Aaa.br AAA(bra) AAA brAAA 10.00        

BrAA+ Aa1.br AA+(bra) AA+ brAA+ 9.50          

BrAA Aa2.br AA(bra) AA brAA           9.00 

BrAA- Aa3.br AA-(bra) AA- brAA-           8.50 

brA+ A1.br A+(bra) A+ brA+           8.00 

BrA A2.br A(bra) A brA           7.50 

brA- A3.br A-(bra) A- brA-           7.00 

brBBB+ Baa1.br BBB+(bra) BBB+ brBBB+           6.50 

brBBB Baa2.br BBB(bra) BBB brBBB           6.00 

brBBB- Baa3.br BBB-(bra) BBB- brBBB-           5.50 

BrBB+ Ba1.br BB+(bra) BB+ brBB+           5.00 

BrBB Ba2.br BB(bra) BB brBB           4.50 

BrBB- Ba3.br BB-(bra) BB- brBB-           4.00 

brB+ B1.br B+(bra) B+ brCCC           3.50 

BrB B2.br B(bra) B brCC           3.00 

brB- B3.br B-(bra) B- brC           2.50 

BrCCC Caa1.br CCC+(bra) CCC+ brD           2.00 

BrCC Caa2.br CCC(bra) CCC           1.50 

BrC Caa3.br CCC-(bra) CCC-           1.00 

BrD Ca.br CC+(bra) CC+           0.50 
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Fonte: Os valores atribuídos, equivalências e definições foram obtidas em Sheng e Saito (2005) 

 

Variáveis de Controle 

Sheng e Saito (2005) citam que o fator que melhor explica o nível de spread é o rating, embora os ratings não 

consigam capturar toda a variação no nível do spread. Características como a garantia e o prazo de 

Vencimento, também são estatisticamente significantes após o controle do rating. No entanto, Mellone, Eid 

Júnior e Rochman (2002) citam em um ensaio que o rating influencia o spread nas debêntures indexadas ao 

DI (Depósito Interbancário), porém, não foi verificada neste ensaio influência do rating sobre títulos 

indexados ao IGP-M (Índice Geral de Preços-Mercado) e nem influência das principais características das 

debêntures sobre a taxa de retorno praticada nos títulos. Sheng e Saito (2005) concluem ainda que mesmo 

com todas as variáveis de controle sugeridas – expectativa do mercado internacional em relação ao ambiente 

econômico brasileiro, prazo, volume, garantia, setor e diferença entre ratings – tenham sido incorporadas no 

modelo estrutural multivariado para avaliar a causalidade do rating sobre o spread, somente as variáveis 

relativas à expectativa de mercado internacional em relação ao ambiente econômico brasileiro, ao volume de 

emissão e ao setor contribuíram significativamente para a determinação do spread. 
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Prazo de Vencimento 

Considerando-se que o prazo da emissão tem relação direta com o risco de vencimento, quanto mais longo for 

o prazo de vencimento, mais alto será o prêmio. Esta variável será medida pela duration do título no momento 

de sua emissão. 

 

Indexador 

O indexador de um título possui o efeito do tipo de risco que o investidor quer correr além do risco do título, 

ou seja, investidores que queiram a liberdade de comprar ou vender o ativo sem correr o risco de marcação a 

mercado do título devido à oscilações nas taxas de mercado, tende a optar por títulos pós fixados, indexados 

ao DI. Investidores que desejem garantir a rentabilidade da inflação acrescida de um prêmio tendem a optar 

por títulos indexados à inflação (como IPCA e IGP-M). Desta forma, criou-se uma variável dummy para cada 

indexador, segundo a metodologia de preços hedônicos. Desta forma, atribui-se o valor 1 para a variável se o 

título for emitido em IGP-M para a variável dummy do IGP-M , e assim por diante. 

 

Volume da Emissão 

Segundo Sheng e Saito (2005) apud John, Lynch e Puri (2003), um volume maior de emissão está associado à 

liquidez e à transparência das informações sobre a emissão dado que a emissora deve disponibilizar mais 

informações sobre a empresa devido ao volume da emissão, proporcionando maior liquidez no mercado 

secundário. Desta forma, os investidores tendem a exigir um prêmio menor de liquidez. 

 

Liquidez do Mercado Secundário de Debêntures 

Estima-se que a liquidez tem forte influência na precificação de títulos privados. Embora o mercado de renda 

variável capte de forma um pouco mais instantânea as oscilações na liquidez da economia global, possui uma 

propensão maior ao risco. Para eliminar efeitos indesejados que o maior apetite ao risco da renda variável 

possui, optou-se por incluir o volume praticado no Mercado Secundário de Debêntures. Desta forma, 

pretende-se estimar uma proxy para a liquidez de mercado menos viesada. Os indicadores de volume serão 

considerados em logaritmos para que reflitam a variação na liquidez da economia e, assim, pode-se avaliar 

melhor os efeitos de liquidez nos spreads das debêntures, tanto do mercado de renda fixa quanto do mercado 

de renda variável. 

 

Definições das variáveis 

 

As definições das principais variáveis do estudo são apresentadas a seguir: 

 

 spread – a remuneração dos títulos, definida como uma taxa percentual em base anual por dias úteis. 

Essa taxa já foi ajustada conforme os resultados do bookbuilding. 

 liq2_A_mais – indicador de liquidez do mercado secundário de debêntures. Este indicador está 

apresentado como o quadrado das médias diárias de liquidez da semana em que ocorreu a emissão da 

debênture. Optou-se por utilizar o valor quadrático devido à relação não linear da variável com os spreads. 

Esta variável representa ainda, a liquidez apenas sobre os títulos com notas acima de 8, vide tabela 2. Como 

não foi verificada a significância da liquidez sobre títulos de menor rating, estende-se que o modelo fica 

melhor especificado se analisarmos a liquidez apenas sobre os títulos mencionados. 

 rating2 – variável que representa a nota atribuída para conforme rating definido para o título. O 

rating específico de cada título seguiu a seguinte ordem: (1) foram priorizados os ratings atribuídos por 

agências estrangeiras; (2) foi utilizado a pior nota equivalente ao rating, após o primeiro filtro. Novamente foi 

utilizado o critério de se utilizar o valor quadrático da variável devido à não linearidade entre a variável rating 

e a variável dependente. 

 prazo_médio – O prazo médio foi calculado como uma proxy de sensibilidade de risco pelo prazo do 

título. Foram utilizados os cálculos de duration em dias corridos do título para esta variável. 

 índice_igpm – variável dummy: 1, se o título for indexado ao IGP-M. Os demais indexadores não 

apresentaram significância que justificasse a inclusão de uma variável dummy ref. aos mesmos. 

 rating_ig – variável dummy: 1 se o título tiver nota atribuída superior ou igual a 5.5, o que se 

equivale ao título pertencer à classificação de Investment Grade. 
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 lvol_A – volume de emissão ajustado em uma base logarítmica natural. Utilizou-se esta notação 

conforme estudo de significância apresentado por Sheng e Saito (2005). Esta variável representa ainda, o 

volume apenas sobre os títulos com notas acima de 7.5, vide tabela 2. Como não foi verificada a significância 

do volume de emissão sobre títulos de menor rating, estende-se que o modelo fica melhor especificado se 

considerarmos o volume apenas sobre os títulos mencionados. 

 

4. Resultados 

 

A análise estatística preliminar das variáveis da amostra pode ser observada na Tabela 3. 

 

Tabela 3 

Estatística Descritiva das Variáveis 
    Variable |       Obs        Mean    Std. Dev.       Min        Max

-------------+--------------------------------------------------------

      spread |       136    .0110873    .0072946   .0015445   .0409076

 liq2_A_mais |       144    7.25e+15    4.15e+16          0   3.88e+17

     rating2 |       149    65.94128    17.89573        .25        100

 prazo_médio |       149    1993.634     687.685    445.653       3653

 indice_igpm |       149    .2147651    .4120443          0          1

   rating_ig |       149    .9798658    .1409331          0          1

      lvol_A |       149    11.25154    3.918443          0   18.25816

-------------+--------------------------------------------------------
 

Fonte: Elaboração própria com base nos dados do Sistema Nacional de Debêntures. 

 

Tabela 4 

Matriz de Correlação das Variáveis 
(obs=133)

             |   spread liq2_A~s  rating2 prazo_~o indice~m rating~g   lvol_A

-------------+---------------------------------------------------------------

      spread |   1.0000

 liq2_A_mais |   0.0665   1.0000

     rating2 |  -0.3289   0.0801   1.0000

 prazo_médio |  -0.1649  -0.0644   0.1630   1.0000

 indice_igpm |   0.3674  -0.0569   0.1278   0.1034   1.0000

   rating_ig |  -0.0750   0.0215   0.4104   0.1751   0.0535   1.0000

      lvol_A |  -0.3410   0.0718   0.6286   0.0974   0.0673   0.3665   1.0000

------------------------------------------------------------------------------  
Fonte: Elaboração própria com base nos dados do Sistema Nacional de Debêntures. 

 

Pode-se observar que existem duas variáveis que restringiram algumas observações da amostra. Como poderá 

ser visto na regressão, das 149 observações foram utilizadas 133 devido à impossibilidade de captar a liquidez 

semanal da emissão de 5 títulos e pela inconsistência com o spread apurado de 13 títulos, especialmente pela 

falta de benchmarks confiáveis para os indexadores em análise. Foram excluídos os títulos: PRMN11, 

BNDP12, MRSL13, INVT11, ITAE11, ITAE21, ITPB22, NVML21, NVML22, PETR13, RDNT11, 

SUZB13, VOES21, VOES31, PLAY12, MACH11, PLIM13, ITAE11 e ITAE21. 

 

Modelo utilizado para o estudo 

 

O modelo apresenta baixo grau de explicação (R-quadrado ajustado de 32.32%), porém nenhuma variável 

apresenta baixa significância para o modelo se considerarmos um nível de 10%. Se considerarmos um nível 

de 5% para a significância, apenas o volume da emissão mostrou-se marginalmente irrelevante mas, como o 

teste t desta variável está muito próximo da significância desejada, entende-se que deve permanecer no 

modelo, tanto por razões teóricas - conforme Sheng e Saito (2005) – quanto por definições estatísticas. A 
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tabela 5 apresenta o modelo final do estudo com as inferências estatísticas ajustadas para a 

heteroscedasticidade. A Tabela 6 apresenta o modelo completo. 

 

Tabela 5 

Resultado da Regressão pelo Método de MQO – Ajustada para a Heteroscedasticidade 
Linear regression                                      Number of obs =     133

                                                       F(  5,   126) =       .

                                                       Prob > F      =       .

                                                       R-squared     =  0.3540

                                                       Root MSE      =  .00602

------------------------------------------------------------------------------

             |               Robust

      spread |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

-------------+----------------------------------------------------------------

 liq2_A_mais |   1.99e-20   5.24e-21     3.80   0.000     9.56e-21    3.03e-20

     rating2 |   -.000117   .0000374    -3.13   0.002     -.000191   -.0000429

 prazo_médio |  -1.76e-06   8.03e-07    -2.19   0.030    -3.35e-06   -1.68e-07

 indice_igpm |   .0086709   .0017612     4.92   0.000     .0051856    .0121562

   rating_ig |   .0074768   .0028178     2.65   0.009     .0019005    .0130532

      lvol_A |  -.0004632   .0002353    -1.97   0.051    -.0009288    2.38e-06

       _cons |   .0185259   .0009181    20.18   0.000     .0167089    .0203429

------------------------------------------------------------------------------  
Fonte: Elaboração própria com base nos dados do Sistema Nacional de Debêntures. 

 

Tabela 6 

Resultado da Regressão pelo Método de Mínimos Quadrados Ordinários (MQO) 
     Source |       SS       df       MS              Number of obs =     133

-------------+------------------------------           F(  6,   126) =   11.51

       Model |  .002498296     6  .000416383           Prob > F      =  0.0000

    Residual |  .004559443   126  .000036186           R-squared     =  0.3540

-------------+------------------------------           Adj R-squared =  0.3232

       Total |  .007057739   132  .000053468           Root MSE      =  .00602

------------------------------------------------------------------------------

      spread |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

-------------+----------------------------------------------------------------

 liq2_A_mais |   1.99e-20   1.23e-20     1.62   0.107    -4.38e-21    4.42e-20

     rating2 |   -.000117   .0000419    -2.79   0.006    -.0001999    -.000034

 prazo_médio |  -1.76e-06   8.24e-07    -2.13   0.035    -3.39e-06   -1.26e-07

 indice_igpm |   .0086709   .0014504     5.98   0.000     .0058006    .0115412

   rating_ig |   .0074768   .0047924     1.56   0.121    -.0020072    .0169608

      lvol_A |  -.0004632   .0001796    -2.58   0.011    -.0008186   -.0001078

       _cons |   .0185259   .0043524     4.26   0.000     .0099127    .0271391

------------------------------------------------------------------------------  
Fonte: Elaboração própria com base nos dados do Sistema Nacional de Debêntures. 

 

A introdução das variáveis de controle, conforme sugeridas pela literatura, como prazo, volume da emissão e 

rating, foram problemáticas em um primeiro momento. No entanto, esse problema foi solucionado ao se 

observar a não linearidade das variáveis com a variável dependente. Desta forma, foram feitas as 

transformações nas variáveis, conforme já mencionado. Entende-se que desta forma, eliminou-se o problema 

de não linearidade e, ajustou-se a significância das variáveis para níveis esperados. Ao final do processo, não 

foi necessário realizar alterações na variável prazo. 

 

Efeito da liquidez no Spread 
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Foco principal deste estudo, a liquidez mostrou-se apenas relevante para os títulos que possuem nota de rating 

acima de 8, vide tabela 2. Desta forma, a conclusão a que se chegou é que a medida que o mercado apresenta 

uma liquidez maior, o spread tende a aumentar. Este resultado foi realmente surpreendente, pois se esperava 

que o efeito fosse exatamente o inverso. Analisando a matriz de covariância (tabela 4) espera-se que a 

correlação positiva entre liquidez e rating explique este fenômeno. As causas desta divergência podem ser: 

(1) impacto da liquidez sobre o rating das empresas, o que faz a variável em análise ter efeito inesperado por 

ter o seu coeficiente influenciado pelo efeito do rating; (2) endogeneidade do retorno (spread) com a liquidez 

neste mercado e (3) necessidade em se utilizar uma variável que melhor reflita as condições de liquidez do 

mercado como um todo. Ao se analisar a primeira alternativa, realmente é possível que ocorra pois, à medida 

que o mercado como um todo melhora, as empresas ganham em índices de liquidez e operacionais o que faz 

com que estas empresas possam apresentar melhoras em seus ratings. Uma alternativa para se solucionar este 

problema é analisar a evolução de ratings anteriores com os do período em análise. Essa variação tende à 

apresentar uma sensibilidade da evolução do rating versus a liquidez específica de algumas empresas. É 

importante, no entanto, observar que esse tipo de análise é passível de viés, pois a amostra tende a ser muito 

reduzida e ter fatores externos ao cenário em análise, ou seja, as condições de mercado. Com relação à 

segunda causa apresentada. Espera-se que essa seja a principal razão que impossibilitou um melhor resultado 

no estudo em questão. Tentou-se solucionar o problema da endogeneidade através de uma variável 

instrumental que representa a média diária de liquidez do mês da emissão, no entanto, embora o coeficiente 

do modelo tenha ficado em conformidade com o esperado, ou seja, negativo, a significância da variável foi 

reduzida significativamente, o que a invalidaria para o modelo. Com isso, ao invés de considerar que a 

variável não tem relevância para o modelo, optou-se em expandir a análise para outro estudo. 

 

Qualidade do rating 

Conforme pode ser observado na tabela 3 quando analisamos tanto o volume da emissão quanto à liquidez de 

mercado, é fundamental para a significância da variável que o rating seja superior ao da média, ou seja, foi 

necessário trabalhar com ratings acima da média dos ratings de investment grade para que o efeito das 

variáveis no spread tivesse real significância para o modelo. A quantidade de títulos com ratings equivalentes 

à notas iguais ou acima de 8 no modelo utilizado é de 81 títulos e com notas iguais ou acima de 7.5 é de 112 

títulos. A quantidade de títulos com ratings que se equivalham à classificação de investment grade é de 131 

títulos. Desta forma, é possível observar que mesmo ocorrendo uma seleção de títulos para melhor explicar o 

efeito da liquidez e do volume da emissão, observa-se que se continua trabalhando com um percentual 

considerável da amostra. Para a análise da liquidez, 61% dos títulos da amostra foram utilizados e para a 

análise do volume, 84% dos títulos foram utilizados. Esta divisão nos permite, inclusive, apresentar um 

questionamento de existência de viés na determinação dos ratings dos títulos privados, pois realmente a 

classificação de um percentual representativo da amostra está muito bem classificada. Como este tema não é 

foco do estudo, não evoluiremos neste assunto. 

 

Efeito do rating no spread 

Observou-se que os títulos que possuem rating equivalente ao Investment Grade possuem uma propensão 

marginal a pagar mais spread do que os demais em média de 0,74%aa, muito embora isso acabe sendo 

amenizado pelo efeito da relação negativa que a nota do título tem com o spread. Como o peso das notas dos 

títulos com Investment grade é acima de 5.5 e o coeficiente para esta variável (que está apresentada em sua 

forma quadrática em nosso estudo) é negativo de aproximadamente 1% para cada aumento no quadrado da 

nota, um título que possua o investment grade e também o menor rating tende a ser penalizado com apenas 

0,44%aa em termos de taxa, sendo que, a partir dos títulos com nota de rating acima de 8, este título já tem o 

seu impacto negativo eliminado. Desta forma, entende-se que a variável que separa os títulos com o 

investment grade serve apenas para ajustar o nível de benefícios apresentados pelo aumento do rating na 

amostra dado que a partir da nota 8, os títulos passam a ter uma alta expectativa de redução no spread 

praticado pelo mercado para o título. 

 

Emissões indexadas ao IGP-M 

Observou-se que os títulos indexados ao IGP-M possuem maior prêmio de risco equivalente a 0.87%aa, em 

média. Esse maior prêmio de risco era esperado, pois os títulos indexados ao IGP-M naturalmente possuem 

um risco maior devido à indexação do título ser menos certa e esperada do que o CDI. Desta forma, entende-

se que o modelo reflete as expectativas. 
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Prazo das emissões 

Embora tenha um impacto relativamente marginal sobre a precificação da operação (a cada 1000 dias a mais 

de prazo médio, se espera um aumento de 0,17%aa de aumento de spread, em média) o valor negativo do 

coeficiente desta variável foi inesperado, pois se esperava que, quanto maior o prazo da operação, maior a 

percepção de risco do investidor e, portanto, maior o spread exigido para a operação. Espera-se que este 

efeito esteja relacionado com a determinação do rating do título, mas essa afirmação não pode ser realizada 

neste momento. 

 

5. Conclusões 

 

Este trabalho analisou o efeito da liquidez no mercado secundário de debêntures sobre o spread praticado nas 

emissões das debêntures. Busca-se com este trabalho estabelecer uma relação de casualidade entre a liquidez 

e o custo de captação das empresas brasileiras. As hipóteses iniciais sobre o efeito da liquidez acabaram não 

sendo confirmadas, sendo que o resultado apresentado foi contra as expectativas apresentadas. As causas 

desta divergência podem ser: (1) impacto da liquidez sobre o rating das empresas, o que faz a variável em 

análise ter efeito inesperado por ter o seu coeficiente influenciado pelo efeito do rating; (2) endogeneidade do 

retorno (spread) com a liquidez neste mercado e (3) necessidade em se utilizar uma variável que melhor reflita 

as condições de liquidez do mercado como um todo. Entende-se que ajustar uma possível endogeneidade 

através da inclusão de uma variável de liquidez do mercado de renda variável e/ou do mercado de títulos 

públicos sejam alternativas que possam resolver os problemas tanto da segunda quanto da terceira. A primeira 

causa, entende-se que a possibilidade que esta ocorra é realmente marginal, por isso, não entende-se que seja 

uma boa fonte se solução da divergência apresentada. Em relação às variáveis de controle sugeridas, o estudo 

mostrou que é necessário ajustar adequadamente as variáveis para evitar que o efeito da não linearidade, entre 

as variáveis dependente e independentes, tenha impacto negativo sobre o resultado esperado. É importante 

ressaltar que a análise da regressão pode apresentar vieses devido à amostra do estudo considerar taxas livres 

de risco passadas que representam o fechamento do dia em questão, além de que o tamanho da amostra, 

embora considerável, não possua tamanho adequadamente relevante, conforme a teoria econométrica. 
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1. Introdução 

 

A partir de 2004, o Brasil vem passando por uma evolução única em seu mercado de capitais, seja no mercado 

de renda fixa (principalmente captação de recursos através de debêntures), seja em renda variável (listagem de 

companhias na Bovespa). Com relação à renda variável, foram realizadas no Brasil, desde 2004, 116 IPOs 

que totalizaram um volume de mais de 48 bilhões de dólares. Este aquecimento do mercado de capitais 

brasileiro atraiu a atenção dos investidores estrangeiros com interesse em mercados emergentes, fato que 

resultou no aumento expressivo da liquidez da bolsa de valores brasileira. A comprovação desta evolução é o 

aumento expressivo de liquidez do principal índice da bolsa, o Ibovespa. Em 2004 o volume médio de 

negociação diário foi de R$ 1,0 bilhão, enquanto em 2008 este volume está em R$ 5,3 bilhões. Neste cenário 

de aquecimento do mercado de capitais brasileiro de renda variável e forte demanda por ativos com exposição 

à retomada do crescimento do Brasil, verificou-se a retomada da listagem de ações através de BDRs 

(Brazilian Depositary Receipts), estrutura pela qual empresas sediadas fora do Brasil listam suas ações na 

bolsa brasileira através de recibos de ações. Um visão mais detalhada desta estrutura será apresentada nos 

próximos tópicos deste estudo. A empresa que “re-abriu” o mercado de BDRs no Brasil foi a GP Investments, 

holding que controla o private equity GP Investimentos. Após esta listagem outras 6 empresas seguiram o 

mesmo caminho: Dufry, Wilson Sons, Tarpon, Cosan Ltd., Agrenco e Laep. Em 20/06/2008 um 

acontecimento desencadeou uma série de questionamentos com relação às empresas listadas sob a estrutura de 

BDR´s. Neste dia a Polícia Federal prendeu três altos executivos da Agrenco, incluindo seus controladores, 

sob acusação de desvio de recursos, fato que acarretou numa queda de mais de 46% em suas ações até terem 

suas negociações paralisadas pela Bolsa de Valores de São Paulo. Este fato gerou uma série de 

questionamentos sobre a governança corporativa das empresas listadas em BDRs, culminando com a queda 

das ações das outras empresas listadas sob a mesma estrutura, o que algumas fontes chamaram de “Efeito 

BDR”. Neste estudo será analisado o impacto da utilização da estrutura de BDRs (i) na evolução do preço das 

ações listadas sob esta estrutura e (ii) na precificação destas companhias. Caso cheguemos à conclusão de que 

existe um “efeito BDR”, abordaremos quais seriam as causas para isso. 

 

2. A estrutura de BDR´s  

 

Certificados de Depósito de Valores Mobiliriários – CDVM ou “Brasilian Depositary Receipts” – BDR 

(como são conhecidos os títulos representativos de valores mobiliários de emissão de companhia aberta, ou 

assemelhada, com sede no exterior). Os BDRs são certificados representativos de ações de emissão de 

companhias abertas, com sede no exterior, e emitidos por instituição depositária no Brasil. A emissão dos 

CDVM sujeita-se a registro no Banco Central do Brasil e deve haver uma instituição custodiante dos valores 

mobiliários no exterior e uma instituição depositária de BDR´s no Brasil.  De acordo com a instrução CVM n° 

255, de 31 de outubro de 1.996 
(1)

, somente serão aceitos valores mobiliários de emissão de companhias 

abertas, ou assemelhadas, com sede em países cujos órgãos reguladores tenham celebrado com a CVM acordo 

de cooperação sobre consulta, assistência técnica e assistência mútua para a troca de informações. A 

liquidação dos negócios e a custódia dos BDRs são feitas pela CBLC – Companhia Brasileira de Liquidação e 

Custódia segundo os padrões estabelecidos para esses serviços com valores mobiliários no mercado brasileiro. 
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Os BDRs negociados no Brasil têm como lastro ações das empresas estrangeiras. As ações estrangeiras ficam 

bloqueadas no exterior na conta da instituição custodiante do programa numa entidade equivalente à CBLC, e 

aqui no Brasil os BDRs são emitidos por um banco depositário, representante da companhia no Brasil. Os 

países cujos órgãos reguladores de valores mobiliários possuem acordo com a CVM encontram-se listados no 

anexo deste trabalho. 

 

2.1 BDRs Patrocinados Nível II e III 

 

Ao comprar BDRs nível II e III, o investidor terá a possibilidade de diversificar seu portfólio. Além de várias 

ações brasileiras, poderá compor sua carteira com recibos de ações de companhias estrangeiras negociadas no 

mercado local. Os BDRs II e III oferecem ao investidor a possibilidade de investir em empresas estrangeiras 

de maneira simples e ágil.. Não há a necessidade de fazer operações de câmbio, transferir recursos para o 

exterior ou mesmo manter contas de custódia no exterior. A BOVESPA e a CBLC oferecem toda a infra-

estrutura necessária para a negociação. As companhias estrangeiras adotam os mesmos procedimentos das 

empresas brasileiras para enviar informações. De forma a garantir aos investidores a igualdade no acesso às 

informações, as empresas estrangeiras se comprometem a enviar todas as informações de interesse dos 

investidores simultaneamente à bolsa de origem dos valores mobiliários e a BOVESPA. Os BDRs II e III são 

negociados na BOVESPA no mercado de bolsa, pelo sistema eletrônico MEGABOLSA, utilizado para a 

negociação de ações e de outros valores mobiliários. 

 

 
  Fonte: Guia Bovespa – Programa de BDR´s 

 

2.2 A história da criação de estruturas de BDR´s 

 

Os mecanismos de Depositary Receipts (DRs) tiveram a intensificação de suas negociações a partir do 

processo de integração dos mercados mundiais no início dos anos 90. A partir de 1.992, as empresas 

brasileiras foram autorizadas a utlizarem estruturas de DR´s . Em 1996, a partir da resolução CMN 2.318, o 

Conselho Monetário Nacional regulamentou e a Comissão de Valores Mobiliários e o Banco Central 

operacionalizaram o Brazilian Depositary Receipt (BDR), que busca fazer o caminho inverso, ou seja, trazer 

valores mobiliários de companhias estrangeiras para negociação no mercado doméstico. Em 2000, a 

regulamentação dos BDRs foi reformulada, visando ao aperfeiçoamento das regras, maior aderência das 

mesmas às práticas internacionais e à modernização de procedimentos operacionais. 

 

2.3 Razões para o lançamento de estruturas de BDR´s 

 

Os BDR´s lastreados em títulos de emissão primária (Emissão de nível III) possibilita a captação de recursos 

financeiros novos e provavelmente menos onerosos destinados a investimentos da empresa ou reestruturação 

de passivos. Os programas de BDR´s também podem possibilitar arranjos societários e alianças estratégicas 

oriundos de processos de fusões e aquisições. Além disso, possibilitam as empresas, aos seus clientes 
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fornecedores e financiadores, a intenção da empresa por maior transparência no mercado brasileiro devido as 

regras mais rígidas impostas pela CVM e Banco Central neste programa. 

 

 2.4 O lançamento de estruturas de BDR´s em paraísos fiscais 

 

Inúmeros motivos levaram as empresas a ofertar BDR´s de suas unidades sediadas em paraísos fiscais. Uma 

delas foi aproveitar a farta liquidez que o mercado brasileiro exibia em 2007. Foi esse o caso da Dufry e da 

Wilson, Sons. A Wilson, Sons informou que tem sede nas Bermudas desde 1990 e que o BDR era a única 

forma para a empresa ter as ações negociadas no Bovespa. Sendo assim a empresa abriu o capital em abril de 

2007, com uma listagem simultânea na Bovespa e na Bolsa de Valores de Luxemburgo. Muito embora não 

precisasse seguir a legislação societária brasileira, as ações da empresa seguem as regras do Novo Mercado e 

da Lei das S.A. além de conceder direito de “tag along” de 100% e distribui dividendos equivalentes a 25% 

do lucro líquido. Outros motivos das empresas optarem por captar recursos no mercado brasileiro, mas a 

partir de uma empresa no exterior, foram as facilidades tributárias, de abertura de capital e a atração de 

investidores. O GP investimentos, por exemplo, tem investidores no mundo inteiro e optou por ter o capital 

aberto lá fora para atrair mais investidores. Já a Laep, que adquiriu o controle da Parmalat em 2006, abriu a 

empresa nas Bermudas em junho de 2007 uma vez que a maioria de seus investidores eram estrangeiros. 

 

3. O Caso Agrenco 

 

A Agrenco Ltd. é uma companhia de serviços integrados que atua nos setores de agronegócio e 

biocombustível em âmbito mundial. Está presente em toda a cadeia de valor do agronegócio: compra da 

produção e prestação de assistência técnica e financeira a produtores (originação), armazenamento e 

transporte de produtos agrícolas (logística) e venda e distribuição destes produtos a consumidores finais em 

todo o mundo (distribuição). Em 20 de junho de 2008, a Polícia Federal pendeu dois funcionários da Agrenco 

acusados de desvio de recursos da empresa, segundo informações do superintendente da Polícia Federal (PF) 

em Santa Catarina. A ação da PF faz parte da Operação Influenza, deflagrada  em São Paulo e Santa Catarina. 

Os funcionários foram presos sob a acusação de terem maquiado balanços financeiros da companhia, a fim de 

esconder desvios de recursos em benefício próprio. Após a notícia, a Bovespa suspendeu os negócios com os 

BDRs (recibos de ações negociados no Brasil) da Agrenco. Os papéis da empresa - comprados no IPO (sigla 

em inglês para oferta pública inicial de ação) pelo valor de R$ 10,40 por 799 pessoas físicas, 78 investidores 

qualificados, 18 fundos e 6 clubes de investimento – passaram vale zero. O fato da captação da Agrenco, via 

IPO, ter sido efetivada via BDRs (recibos de ações de empresas estrangeiras negociadas na Bovespa) de uma 

subsidiária aberta nas Bermudas, conhecido paraíso fiscal, não foi levado em consideração pelos investidores 

no momento da subscrição das ações nem os riscos da operação descritos no prospecto de IPO. A Comissão 

de Valores Mobiliários (CVM), por exemplo, tinha poderes limitados como regulador da empresa. Outro 

ponto relevante que não foi levado em consideração pelos investidores e autoridades foi o possível conflito 

de interesses envolvendo o Credit Suisse, coordenador-líder da oferta e um dos responsáveis pela operação. 

O braço do banco nas Bahamas tinha um relacionamento comercial com a empresa, envolvendo entre outros 

um empréstimo de US$ 30 milhões e por isso seu potencial interesse no sucesso do IPO da empresa, que 

captou R$ 666 milhões. A partir daí a CVM abriu investigação sobre o caso, que colocou na berlinda todo o 

mercado de BDR´s. Após os problemas com os administradores da Agrenco, os investidores despertaram para 

os limites de governança dos recibos de ações, os chamados BDR´s, usados por companhias brasileiras que 

quiseram captar na Bovespa, mas preferiam ter sede em paraísos fiscais. Segundo as regras destas estruturas, 

as companhias com sede no exterior não podem ser listadas no Novo Mercado (nível máximo de governança 

corporativa que impõem aos administradores de empresas listadas neste segmento regras rígidas de 

relacionamento com os investidores e fiscalização da CVM), já que as regras de adesão a este segmento são 

exclusivas para empresas sediadas no Brasil. Os problemas com a Agrenco evidenciaram os limites dos 

BDR´s e apesar dos controladores da empresa terem sido presos pela Polícia Federal, a CVM não tem poderes 

para puní-los. De acordo com a superintendência de relações com empresas do regulador, a autarquia pode 

apenas penalizar o representante legal da empresa estrangeira, responsável pelos deveres da empresa no 

mercado local. Nem mesmo se houvesse um contrato privado entre a Bovespa e as companhias estrangeiras, 
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nos moldes do Novo Mercado, o regulador teria seus poderes ampliados. Sendo assim, logo após o escândalo 

da Agrenco, os papéis da Dufry e os da Laep por exemplo, ambas empresas que também optaram pelo modelo 

de subscrição de ações via estrutura de BDR´s, declinaram 22,7% e 54% respectivamente. O caso Agrenco 

acabou sendo um alerta para as autoridades reguladoras do mercado. A Comissão de Valores Mobiliários 

(CVM) a partir deste caso estuda mudanças para dar mais segurança ao investidor de BDR´s. A Bovespa 

sinalizou que pretende criar uma espécie de novo mercado para o BDR, o que certamente vai garantir maior 

segurança ao mercado de BDR´s.  

 

3.1 Visão Geral da Evolução dos Preços das Ações listadas em BDR 

 

Uma maneira rápida para se verificar o efeito do anúncio dos problemas na Agrenco no preço de ações de 

outras companhias listadas sob esta estrutura consiste na comparação da evolução do preços destas ações 

frente ao índice Ibovespa. Para esta verificação consideramos os preços das ações listada em BDR desde seus 

respectivos IPOs, considerando os preços nesta data iguais a 100. Para verificarmos o efeito do caso Agrenco, 

ocorrido em 20/06/2008, sobre o preço destas ações, verificaremos o descolamento da valorização destas 

ações uma semana antes do anúncio dos problemas financeiros da Agrenco versus este descolamento uma 

semana depois deste anúncio. Serão analisadas individualmente todas as empresas listadas em BDR. Quanto 

maior o número de pontos (diferença entre o gráfico base 100 da empresa analisada e o gráfico base 100 do 

Ibovespa), mais descolada a ação fica do Ibovespa, ou seja, a ação apresentou variação inferior ao Ibovespa 

no período. 
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Wilson Sons: 
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Como pode se verificar nos números apresentados, apenas as ações da Cosan Ltd e da Tarpon apresentaram 

valorização superior ao índice ao se analisar o período compreendido entre uma semana antes e uma semana 

depois à crise financeira da Agrenco. Esta análise indica que realmente pode ter ocorrido o que foi chamado 

de “Efeito BDR”, ou seja, a crise financeira na Agrenco pode ter impactado, na média, as ações listadas em 

BDR. Para uma conclusão mais precisa efetuaremos tal teste através de testes econométricos. 

 

4. O Caso Agrenco e seu impacto sobre a performance das demais BDR´s 

 

4.1 Dados 

 

Considerando-se os fatos descritos acima, decidimos testar através de modelos econométricos  se após o 

evento da Agrenco todas as empresas listadas sob a forma de BDR tiveram seus preços impactados 

negativamente. Primeiramente obtivemos as séries de preços diários, ajustados aos proventos das principais 

ações listadas sob a estrutura de BDR´s conforme listado abaixo. Iniciamos a série em 31/12/2007 para que as 

mesmas tivessem o mesmo número de observações diárias. 

 

- Índice Bovespa; Agrenco Ltd; Cosan Ltd; Dufybras; GP Invest; Laerp Invest Ltd; Tarpon Investment Group 

Ltd; Wilson sons Ltd. 

 

A partir das series de preços coletados calculamos os retornos diários sob a forma de logaritmo liperiano - Ln 

(Pi / Pi-1) e o excesso de retorno dos ativos em relação ao Portfólio de Mercado (Ibovespa), retirando-se 

assim o efeito de mercado sobre cada ativo estudado. Objetivando a simplificação do modelo, ao invés de 

testarmos o impacto em cada ação sobre o evento da Agrenco, construímos um índice de BDR´s ponderado 

pelas seguintes variáveis: 

- Volume de negociação de cada BDR analisada 
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- “Market Cap” de cada BDR analisada 

 

Para a criação do índice instituímos peso 2 para o Volume de negociação das ações na bolsa e 1 para o Market 

Cap de cada empresa. Sendo assim o índice de BDR´s criado seria composto da seguinte forma: 

Empresa Composição do índice

Cosan Ltd 21,41%

Dufrybras 29,90%

GP Invest 27,44%

Laep 7,22%

Tarpon 8,13%

Wilson Sons 5,90%

100,00%  
 

5. Modelos e Testes 

 

Para testar se a quebra da Agrenco afetou sistematicamente os índices acionários, verificaremos se a partir do 

dia 20/06 (quebra da empresa)n os mercados foram sistematicamente afetados. Para tanto. Estimamos um 

modelo com a seguinte especificação: 

 

Retorno IBOV = α + β dummy agrenco + εt,, em que: 

 

α = constante 

β = variável dummy do evento agrenco 

εt = erro 

 

Como primeira etapa da análise empírica, e para a atingirmos o objetivo deste trabalho decidimos pela 

utilização de testes de raiz unitária das séries do índice Bovespa e do índice de BDR´s e de um modelo de 

regressão de quebra estrutural com o uso de variáveis Dummies. Certas classes de variáveis econômicas 

apresentam diferentes regimes ao longo do tempo em virtude de ciclos econômicos, do efeito de políticas 

econômicas e de outros choques exógenos. Nestes casos, modelos de séries temporais que permitam 

mudanças nos seus parâmetros podem gerar melhores resultados em termos de ajustamento dos dados, 

previsões mais eficientes e estimativas para determinadas características do ciclo econômico. Quando a 

variável de escolha possui quebras estruturais, ou mudanças de regimes, as técnicas de correção de intercepto, 

de modelos com parâmetros variáveis e de modelos não lineares podem prever melhor do que modelos 

lineares. Uma das suposições mais frequentes que se faz a respeito de uma série temporal é de que ela seja 

estacionária, ou seja, ela se desenvolve no tempo aleatoriamente em torno de uma média constante, refletindo 

alguma forma de equilíbrio estável. Todavia, a maior parte das séries que encontramos na prática apresentam 

alguma forma de não-estacionaridade. Os modelos de auto-regressão, podem ser utilizados para descrever de 

maneira satisfatória séries estacionárias. No entanto séries temporais que não se comportam de forma 

estacionária devem ser transformadas. Para investigar a estacionaridade de uma série, três métodos são 

frequentemente utilizados: (i) o correlograma, (ii) o teste da raiz unitária e (iii) a estatística de Durbin-

Watson. No presente trabalho optamos pelo uso do teste de raiz unitária. Para tal utilizaremos dois testes de 

raiz unitária: (i) o teste de Dickey – Fuller, (ii) o teste de Phillips Perron. 

 

5.1 O Teste de Dickey – Fuller 

 

Para verificar a estacionaridade de uma série pode-se utilizar  o teste de Dickey – Fuller. O teste fornece a 

seguinte forma funcional: 

 

H0: valor estimado > valor crítico, série possui raiz unitária 

H1: valor estimado < valor crítico, série série não possui raiz unitária 

 

A estatística δ é conhecida como estatística de Dickey – Fuller. É conveniente expressar desta forma pois o 

software e-views  fornece diretamente o resultado através de um teste utlizando a distribuição t. 
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Teste para a série do Ibovespa 

 

Neste caso rejeita-se H0, pois o valor estimado é menor que o valor crítico. Portanto a série não possui raiz 

unitária. 

 

 

 Teste para a série do índice de BDR´s 

 

Neste caso rejeita-se H0, pois o valor estimado é menor que o valor crítico. Portanto a série não possui raiz 

unitária. 

 
ADF Test Statistic -5.581667     1%   Critical Value* -3.4607 

      5%   Critical Value -2.8744 
      10% Critical Value -2.5736 

*MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root. 

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 

Dependent Variable: D(INDICE) 
Method: Least Squares 

Date: 09/22/08   Time: 15:45 

Sample(adjusted): 11/07/2007 9/17/2008 
Included observations: 226 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

INDICE(-1) -0.778122 0.139407 -5.581667 0.0000 
D(INDICE(-1)) -0.092744 0.126855 -0.731098 0.4655 

D(INDICE(-2)) -0.110885 0.109220 -1.015243 0.3111 

D(INDICE(-3)) -0.119868 0.091246 -1.313683 0.1903 

D(INDICE(-4)) -0.074963 0.069629 -1.076608 0.2828 

C -0.001699 0.001208 -1.406464 0.1610 

R-squared 0.439099     Mean dependent var -4.35E-05 

Adjusted R-squared 0.426351     S.D. dependent var 0.023493 
S.E. of regression 0.017793     Akaike info criterion -5.193813 

Sum squared resid 0.069651     Schwarz criterion -5.103002 

Log likelihood 592.9009     F-statistic 34.44518 
Durbin-Watson stat 1.983142     Prob(F-statistic) 0.000000 

 

5.2 O teste de Phillips Perron 

 

ADF Test Statistic -6.796228 1%   Critical Value* -3.4607 

  5%   Critical Value -2.8744 
  10% Critical Value -2.5736 

*MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root. 
     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 
Dependent Variable: D(IBOV) 

Method: Least Squares 

Date: 09/22/08   Time: 15:39 
Sample(adjusted): 11/07/2007 9/17/2008 

Included observations: 226 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

IBOV(-1) -1.134172 0.166883 -6.796228 0.0000 

D(IBOV(-1)) 0.031606 0.146836 0.215248 0.8298 
D(IBOV(-2)) 0.179389 0.123175 1.456377 0.1467 

D(IBOV(-3)) -0.004402 0.104403 -0.042161 0.9664 

D(IBOV(-4)) -0.033556 0.071353 -0.470283 0.6386 
C -0.001589 0.001366 -1.163131 0.2460 

R-squared 0.580879 Mean dependent var -0.000416 

Adjusted R-squared 0.571354 S.D. dependent var 0.031090 

S.E. of regression 0.020355 Akaike info criterion -4.924776 
Sum squared resid 0.091153 Schwarz criterion -4.833965 

Log likelihood 562.4997 F-statistic 60.98162 

Durbin-Watson stat 1.969170 Prob(F-statistic) 0.000000 
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O teste de Phillips-Perron, proposto por Phillips e Perron (1988), também objetiva identificar se as séries do 

modelo são estacionárias. Enquanto o teste de Dickey – Fuller faz a correção para a maior ordem de 

correlação serial por adicionar termos defasados diferenciados no lado direito da equação, o teste de Phillips-

Perron faz uma correção para a estatística-t do coeficiente de regressão ar(1) considerando a correlação serial. 

A hipótese nula do teste Phillips-Perron  é a mesma do teste Dickey – Fuller.  

 

H0: │valor estimado │ < valor teórico série possui raiz unitária 

H1: │valor estimado │ >  valor teórico série não possui raiz unitária 

 

Teste para a série do Ibovespa 

 

Neste caso rejeita-se H0, pois o valor estimado em módulo é maior que o valor crítico. Portanto a série não 

possui raiz unitária. 

 
PP Test Statistic -16.98572     1%   Critical Value* -3.4602 

      5%   Critical Value -2.8742 

      10% Critical Value -2.5734 

*MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root. 

     

Lag truncation for Bartlett kernel: 4    ( Newey-West suggests: 4 ) 

Residual variance with no correction 0.000423 
Residual variance with correction 0.000444 

     
Phillips-Perron Test Equation 

Dependent Variable: D(IBOV) 
Method: Least Squares 

Date: 09/22/08   Time: 15:40 

Sample(adjusted): 11/01/2007 9/17/2008 
Included observations: 230 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

IBOV(-1) -1.142087 0.067103 -17.01988 0.0000 
C -0.001699 0.001365 -1.244809 0.2145 

R-squared 0.559570     Mean dependent var -0.000366 

Adjusted R-squared 0.557639     S.D. dependent var 0.031069 

S.E. of regression 0.020664     Akaike info criterion -4.912209 
Sum squared resid 0.097354     Schwarz criterion -4.882312 

Log likelihood 566.9040     F-statistic 289.6762 

Durbin-Watson stat 1.904798     Prob(F-statistic) 0.000000 

 

Teste para a série do Índice BDR 

 

Neste caso rejeita-se H0, pois o valor estimado em módulo é maior que o valor crítico. Portanto a série não 

possui raiz unitária. 

 
PP Test Statistic -13.28485     1%   Critical Value* -3.4602 

      5%   Critical Value -2.8742 
      10% Critical Value -2.5734 

*MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root. 

     

Lag truncation for Bartlett kernel: 4    ( Newey-West suggests: 4 ) 

Residual variance with no correction 0.000313 
Residual variance with correction 0.000310 

     
Phillips-Perron Test Equation 

Dependent Variable: D(INDICE) 

Method: Least Squares 
Date: 09/22/08   Time: 15:45 

Sample(adjusted): 11/01/2007 9/17/2008 

Included observations: 230 after adjusting endpoints 
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Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

INDICE(-1) -0.876374 0.065935 -13.29148 0.0000 

C -0.001692 0.001177 -1.436836 0.1521 

R-squared 0.436569     Mean dependent var -7.97E-05 

Adjusted R-squared 0.434098     S.D. dependent var 0.023610 

S.E. of regression 0.017761     Akaike info criterion -5.214944 
Sum squared resid 0.071925     Schwarz criterion -5.185048 

Log likelihood 601.7186     F-statistic 176.6635 

Durbin-Watson stat 1.972717     Prob(F-statistic) 0.000000 

 

6. O modelo de Regressão de quebra estrutural com o uso de variáveis Dummies. 

 

Diante do teste de raiz unitária, efetuamos o teste de regressão de quebra estrutural onde será verificar se 

houve ou não impacto do evento Agrenco sobre a performance das demais ações listadas sob a estrutura de 

BDR´s na Bovespa. 

 

H0: Variação dos retornos das ações listadas sob BDR´s não está correlacionada com a falência da Agrenco 

H1: Variação dos retornos das ações listadas sob BDR´s está correlacionada com a falência da Agrenco 

 

Verificamos pelo teste que podemos rejeitar H0 (t-Statistic > 1,96) e portanto a variação dos retornos das 

ações listadas sob BDR´s está correlacionada com a falência da Agrenco. 

 
Dependent Variable: IBOV 
Method: Least Squares 

Date: 09/22/08   Time: 16:11 

Sample: 10/31/2007 9/17/2008 
Included observations: 231 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

C -0.000295 0.001489 -0.197800 0.8434 

INDICE -0.442478 0.071075 -6.225499 0.0000 

DAGRENCO -0.007199 0.002811 -2.561310 0.0111 

R-squared 0.159263     Mean dependent var -0.001464 

Adjusted R-squared 0.151888     S.D. dependent var 0.020802 
S.E. of regression 0.019157     Akaike info criterion -5.059420 

Sum squared resid 0.083672     Schwarz criterion -5.014713 

Log likelihood 587.3630     F-statistic 21.59529 
Durbin-Watson stat 2.179815     Prob(F-statistic) 0.000000 

 

7. Considerações Finais 

 

Os resultados dos testes de raiz unitária e de quebra estrutural realizados neste trabalho, revelaram que houve 

impacto do evento da Agrenco sobre a performance das demais empresas listadas sob a estrutura de BDR´s na 

Bovespa.  
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11. Investimentos em imóveis residenciais no município de São 

Paulo de 1998 a 2007 
 

Daniel Landwehrkamp 
 

 

INTRODUÇÃO 

 

O presente artigo sobre investimentos em imóveis residenciais no município de São Paulo no período de 1998 

a 2007 tem como objetivo comparar a rentabilidade de investimentos em imóveis residenciais com 

investimentos em ações, IBOVESPA e renda fixa, CDI. O investimento em imóveis no Brasil foi considerado 

uma aplicação de baixo risco, porém com rentabilidade de difícil mensuração, tendo em vista a alta inflação 

que assolou o país no período pré-Real. Após a implantação do plano real e com o controle da inflação, 

investir em imóveis passou a ser uma forma de não só preservar a riqueza, isto é, preservar o patrimônio 

contra a inflação, mas também de auferir rendimentos. 

 

Segundo a EMBRAESP (2008, p. 4), em 2007 foram lançadas 38.990 unidades residenciais no município de 

São Paulo, quantidade superior em 51,78% as 25.689 unidades residenciais registradas em 2006. Outro fato 

relevante foi a valorização do metro quadrado em algumas regiões deste município.Por exemplo, o bairro da 

Mooca, zona leste da cidade, teve valorização de 78,70% do metro quadrado em 2007, passando de R$ 

1.782,75 para R$ 3.185,83. Esses dados refletem o aumento da demanda ocorrida neste período. A demanda 

por imóveis no Brasil está relacionada à estabilização da economia, ao aumento e barateamento do crédito e 

ao “sonho” da casa própria. Todavia, investir em imóveis é uma aplicação para poucos no país, pois é 

necessário ter capital suficiente para adquirir o imóvel sem financiamentos já que o rendimento dificilmente 

irá compensar as taxas de juros cobradas em um financiamento. 

 

O procedimento de pesquisa deste artigo consiste da pesquisa bibliográfica por meio da qual as fontes foram 

selecionadas, lidas, interpretadas, confrontadas e complementadas. O artigo é dividido em três capítulos: o 

primeiro capítulo versa sobre o mercado residencial do município de São Paulo possibilitando que o leitor 

seja familiarizado com a evolução deste mercado durante o período de 1998 a 2007; o segundo capítulo, sobre 

o mercado de ações, introduzindo o leitor neste contexto, e, por fim, o terceiro capítulo que compara 

investimentos em imóveis residenciais e investimentos em ações ou CDI. 

 

1. O MERCADO RESIDENCIAL NO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO 

 

Segundo a EMBRAESP (2008, p. 4), em 2007, o mercado imobiliário da região metropolitana de São Paulo 

superou todas as expectativas tanto pelo número de lançamentos como pelo número de unidades lançadas 

desde 1998. O ano de 2007, ainda segundo a EMBRAESP, ficou caracterizado pelo ano de consolidação do 

mercado paulista, pois, após a retomada do crescimento em 2006, o ano de 2007 teve o maior número de 

lançamentos da década, conforme gráfico I. 

 

Gráfico I – Quantidade de unidades residenciais lançadas no município de São Paulo por ano. 
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Fonte: EMBRAESP (2008) 

 

Em relação ao preço médio dos imóveis residenciais por metro quadrado no município de São Paulo, houve 

uma queda deste preço no ano de 2007 quando comparado com 2006, conforme gráfico II. Porém, quando 

consideramos o período de 1998 a 2007 podemos verificar um aumento considerável no preço por metro 

quadrado. 

 

Gráfico II – Preço médio das unidades residências por metro quadrado no município de São Paulo ao ano. 
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Fonte: EMBRAESP (2008) 

 

Tal índice, preço médio por metro quadrado, elaborado pela EMBRAESP por meio de pesquisa de todos os 

empreendimentos imobiliários novos licenciados na Prefeitura Municipal de São Paulo, pode ser utilizado 

como índice de variação de preços de imóveis no município de São Paulo. Visconti (2006, p. 39), em seu 

trabalho sobre investimentos no mercado imobiliário do Rio de Janeiro e a fronteira eficiente de Markowitz, 

teve que criar um índice semelhante ao elaborado pela EMBRAESP, utilizando informações de empresas, 

órgãos públicos e jornais, já que o município do Rio de Janeiro não tem uma empresa que faça esse trabalho 

para o mercado como a EMBRAESP o faz em São Paulo. Cumpre ressaltar que a EMBRAESP realiza esse 

serviço a mais de 31 anos, tendo como clientes 46 bancos e outras instituições financeiras, 33 entidades entre 

públicas e privadas e 233 empresas nacionais e internacionais. Outro ponto relevante da análise de Visconti 

(2008, p.40) diz respeito aos preços dos imóveis coletados no mercado, ou seja, a oferta de vendas reais de 

imóveis, os quais convergem para o valor “justo”, pois pode se esperar que os preços de oferta situados acima 

deste valor serão reajustados com o passar do tempo, enquanto que os preços de oferta situados abaixo deste 

valor serão rapidamente negociados e sairão da base de cálculo. 

  

2. O MERCADO DE AÇÕES 

 

O IBOVESPA, principal índice do mercado de ações, é composto por uma carteira teórica de ações que 

responde por mais de 80% do número de negócios e do volume financeiro verificado no mercado à vista. Para 

uma ação ser incluída na carteira teórica do IBOVESPA ela precisa atender aos seguintes critérios, segundo a 

BOVESPA: 

a) estar incluída na relação de ações cujos índices de negociabilidade  somados representam 

mais de 80% do valor acumulado de todos os índices individuais; 

b) apresentar participação superior a 0,1% do volume financeiro total; e 

c) ter sido negociada em mais de 80% do total de pregões durante o período de 12 meses. 

A atualização das ações que fazem parte deste índice ocorre a cada quatro meses, vigorando de janeiro a abril, 

de maio a agosto e de setembro a dezembro. Conforme gráfico III, o IBOVESPA teve um crescimento 

acentuado a partir de 2002, sendo que o ano de 2007 superou 2006 em 43,65%.   

 

Gráfico III – Evolução do IBOVESPA no período de 1998 a 2007. 
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Fonte: BOVESPA (2008) 
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O IBOVESPA está sendo utilizado no presente artigo como referência para a avaliação de investimentos em 

imóveis residenciais no município de São Paulo. Além desse índice também está sendo utilizado o CDI, pois 

podemos admitir que o CDI é um referencial de um investimento mais conservador, isto é, com variância 

menor do que o IBOVESPA. 

 

3. IMÓVEIS RESIDENCIAIS VERSUS AÇÕES E CDI: O MELHOR INVESTIMENTO 

 

Visconti (2006, p. 72), em seu trabalho, concluiu que uma carteira contendo investimentos em imóveis 

melhora a relação entre risco e retorno, fazendo com que investimentos em imóveis residenciais no município 

do Rio de Janeiro seja uma estratégia complementar no portfolio de grandes investidores que podem aplicar 

recursos neste mercado de forma diversificada. Todavia, podemos notar uma expressiva diferença entre a 

rentabilidade média de investimentos em imóveis no município de São Paulo e investimentos em imóveis no 

município do Rio de Janeiro. No trabalho de Visconti (2006, p. 73) a rentabilidade média foi de 15,61% no 

período de 1995 a 2005 sendo que a rentabilidade no município de São Paulo no mesmo período foi de 

1,58%. De 1998 a 2007, período de estudo do presente trabalho, podemos notar que a rentabilidade real de 

investimentos em imóveis no município de São Paulo é inferior à rentabilidade de ações, IBOVESPA, ou 

títulos de renda fixa, CDI, conforme apresentado na tabela I. 

 

Utilizando a matriz de correlações, tabela II, elaborada por Visconti (2006, p. 61), podemos refazer a 

construção da fronteira eficiente de Markowitz com o ativo “Imóveis SP” e analisar se investir em imóveis no 

município de São Paulo também é uma estratégia complementar ao portfolio de grandes investidores. Cumpre 

observar que pode haver diferença entre as correlações estimadas para o município do Rio de Janeiro e para o 

município de São Paulo, todavia, para o presente trabalho, essas diferenças estão sendo desconsideradas. 

Outro ponto importante é a utilização dos valores médios da rentabilidade dos ativos como sendo os valores 

esperados da rentabilidade desses ativos, pois a rentabilidade no passado não é garantia de rentabilidade 

futura. Contudo, como o objetivo desse artigo é estudar a opção de investimentos em imóveis em determinado 

período, podemos utilizar os valores médios das rentabilidades na construção da fronteira eficiente de 

Markowitz, tabela 3 e gráfico 4. 

 

Tabela I – Retorno anual real dos ativos, ajustados pelo IPCA. 

 
Fonte: IBOVESPA, EMBRAESP (2008) e IBGE  

 

Tabela 2 – Correlação entre os retornos dos ativos 
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Fonte: Visconti (2006, p.61) 

 

Tabela 3 – Fronteira Eficiente com restrição a vendas alavancadas. 

 
Fonte: análise do autor 

 

Gráfico 4 - Fronteira Eficiente com restrição a vendas alavancadas. 
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Fonte: análise do autor 

 

No gráfico 4 e na tabela 3 podemos observar que uma carteira com 69,6% do ativo Imóveis SP e 30,40% do 

ativo CDI tem risco inferior a uma carteira constituída por somente um ativo, CDI ou Imóveis SP. 
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Portanto, investimentos em imóveis no município de São Paulo, apesar da baixa rentabilidade quando 

comparado a investimentos em imóveis no município do Rio de Janeiro, podem ser considerados na 

formulação da estratégia de investimentos de grandes investidores. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Conforme apresentado, é possível criar uma carteira com risco menor do que uma carteira formada somente 

por um tipo de ativo quando utilizamos o ativo Imóveis SP. Porém, é importante ressaltar que na rentabilidade 

real de 6,77% a.a., carteira com risco de 3,60% a.a., não foram considerados os custos transacionais de 

compra e venda de imóveis. Além disso, investimentos em imóveis têm uma liquidez menor do que 

investimentos em ações ou renda fixa, pois o imóvel é um ativo indivisível na maior parte dos casos. 
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12. Modelo dos 3 fatores para a BOVESPA 
 

João Ricardo Ribeiro Coutinho 

Luiz Fernando Alves Jr 
 

 

1. Introdução: 

 

No paper The Cross-Section of Expected Stock Returns, de 1992, Eugene Fama e Kenneth French analisaram 

contradições empíricas encontradas no modelo de Sharpe-Lintner-Black, o CAPM. Segundo este, o retorno de 

uma ação (Rs) é a soma da taxa de juros livre de risco (Rf) com o retorno em excesso do mercado (Rm-Rf) 

multiplicado por um fator (β). Este fator é o coeficiente angular da regressão do retornos do ativo em relação 

ao retorno do mercado: )( RfRmRfRs    

 

Banz (1981) encontrou que a adição do valor de mercado das empresas (ME = valor das ações multiplicado 

pelo número de ações) como variável explicativa aumenta o poder do modelo SLB. Segundo ele, as empresas 

de menor capitalização (small caps) apresentaram maiores retornos que as de maior capitalização (large 

caps). Bhandari (1988) encontrou que existe uma relação positiva entre o retorno das ações e o nível de 

alavancagem das empresas. A alavancagem está associada ao risco e, portanto, retorno esperado das 

empresas. Então Stattman (1980) e Rosenberg, Reid e Lanstein (1985) descobriram que a razão do valor 

contábil (BE) pelo valor de mercado (ME) ajudava a explicar o retorno das ações americanas e Chan, Hamao 

e Lakonishok (1991) o mesmo para as ações japonesas. Ainda segundo estes, as ações com alta razão (Value 

Stocks) apresentaram maiores retornos que aquelas que negociavam a um baixo múltiplo (Growth Stocks). 

Assim, neste paper, Fama & French utilizam o retorno de ações do mercado americano no período de Julho 

de 1963 a Dezembro de 1990, e o método de secções cruzadas, para estudar o poder explicativo de cada uma 

destas variáveis individualmente e em conjunto para o retorno dos papéis. Suas conclusões, para este período, 

foram: 

- Diferentemente do previsto pelo SLB, não existe uma relação positiva entre o retorno e o β das ações. 

- A capitalização e a razão de tamanho contábil-mercado das empresas tem influência significativa nos 

retornos das ações. 

  

No paper Common risk factors in the returns on stocks and bonds, publicado em 1993, os autores fazem uma 

expansão do trabalho anterior ao tentar integrar o retorno das ações e o retorno dos ativos de renda-fixa a um 

modelo explicativo único e para tal determinaram cinco fatores de risco comuns. Também, ao invés de utilizar 

a regressão de Fama e Macbeth (1973), criam variáveis hipotéticas para os fatores de risco e usam o método 

de Black, Jensen e Scholes (1972) para fazer a regressão dos retornos dos ativos em relação a estas variáveis. 

Assim, encontram inclinações que medem a sensibilidade do retorno do ativo aos fatores de risco e testam 

estatisticamente estas variavéis. Esta será a metodologia utilizada neste trabalho. Neste trabalho, Fama & 

French dividem as ações da NYSE, Amex e Nasdaq em cinco partes pelo valor de mercado (ME) e em cinco 

partes pela razão do valor contábil pelo valor de mercado (BE/ME). Combinando, 25 carteiras de ações são 

criadas. O retorno a ser explicado nesta abordagem é o retorno em excesso das carteiras em relação ao retorno 

de um título de renda-fixa livre de risco. No paper, os juros da Tresury são utilizados para tal. Os cinco fatores 

de risco que explicam este retorno são: retorno em excesso do mercado (assim como no CAPM, Rm-Rf), os 

dois fatores de risco estudados no artigo anterior: valor de mercado das ações (ME) e razão valor contábil 

pelo valor de mercado (BE/ME); e dois fatores de risco relativos a títulos de renda-fixa: estrutura a termo 

(TERM) e risco de default da empresa emissora do título (DEF). 

  

Para construir a série de retornos dos fatores de risco ME e BE/ME, Fama & French construíram seis 

carteiras. Agruparam as ações em duas carteiras de acordo com seus valores de mercado (ME). As ações, cujo 

ME era menor que a mediana de todas as ações, foram agrupadas no portfólio das pequenas (S), e as outras, 

no das grandes (B). Também, calcularam as razões BE/ME para todas as ações e agruparam em três carteiras. 
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Na primeira, as 30% menores razões (L), na segunda, as 40% seguintes (M) e na última as 30% maiores (H). 

Em seguida, os autores combinaram estas de forma a montar seis carteiras: S/L, S/M e S/H; B/L, B/M e B/H. 

A partir de então, as séries de retorno dos fatores de risco foram encontradas da seguinte forma: 

 

 Tamanho: O portfólio SMB (Small minus Big) busca os fatores de risco relacionados ao tamanho. 

Este é calculado como a diferença mensal entre a média simples do retorno dos 3 portfólios pequenos (S/L, 

S/M e S/H) e a média simples do retorno dos 3 portfólios grandes (B/L, B/M e B/H). Assim, SMB é a 

diferença entre os retornos das pequenas e das grandes ações, com mesma ponderação dos BE/ME. 

 BE/ME: O portfólio HML (High minus Low) busca o fator de risco relacionado ao próprio BE/ME, 

definido similarmente com o acima. HML é a diferença mensal entre a media simples do retorno dos 2 

portfólios BE/ME-high (S/H e B/H) e BE/ME-low (S/L e B/L). Assim, os dois componentes do HML são os 

retornos ponderados igualmente pelo tamanho das ações em questão. 

 

Para testar a significância dos fatores e seu poder explicativo, os autores compararam o novo modelo ao 

CAPM tradicional. Ao adicionar os fatores de risco à regressão, Fama & French chegaram aos seguintes 

resultados: 

- O R² das regressões aumentou significativamente. 

- Os interceptos das regressões convergiram para 0, e a maior parte passou à estatisticamente não-

significantes. 

- As variáveis ME e BE/ME se mostraram estatisticamente significantes em 22 das 25 carteiras. O sinal do 

coeficiente de ME foi negativo, comprovando a relação inversa entre retorno e tamanho das empresas. O 

coeficiente de BE/ME possui sinal positivo, também comprovando maiores retornos para empresas cujo valor 

de mercado é menor em relação ao valor contábil. 

- As variáveis TERM e DEF, quando em conjunto com as variáveis ME e BE/ME, não foram estatisticamente 

significantes 

- O β das carteiras, quando em conjunto com ME e BE/ME, convergiram para 1. Isto significa que o desvio 

do retorno da ação em relação ao retorno do mercado, neste modelo, passou a ser capturado pelos outros 

fatores de risco ao invés do β como no CAPM tradicional. Assim, os autores chegaram à seguinte formulação 

final para o que chamaram de Modelo dos três Fatores: 

  HMLbvSMBbsRfRmRfRp )( , onde Rp é o retorno da carteira, bs é o 

coeficiente do SMB, bv o coeficiente do HML e α o intercepto da regressão. 

 

O objetivo deste trabalho é estudar se o modelo dos três fatores também é aplicável ao caso brasileiro. Assim, 

a mesma metodologia do artigo de Fama & French é utilizada para ações brasileiras, e no final o modelo é 

comparado ao CAPM analisando a variação do R², a significância das variáveis adicionais, e o 

comportamento do β.  

 

2. Metodologia: 

 

 

 Passo1: Obtenção e filtragem dos dados 

Primeiro foi feita uma pesquisa na base de dados Economática de todas as ações do mercado brasileiro que 

possuíam informações contábeis e preço desde 1994 até setembro de 2008. Foram encontradas no total 33 

ações (Anexo I). Devido ao horizonte de tempo curto em relação ao do artigo original de Fama & French, a 

periodicidade dos dados utilizada foi  semanal ao invés de mensal. 

Apesar de possuírem dados desde 1994, algumas ações não eram negociadas diariamente na bolsa. Assim, 

para estes dias, foi assumido retorno 0 para os papéis. Ainda para a razão BE/ME, foi utilizado o inverso da 

métrica Preço por Valor Patrimonial por Ação. Quando a série não possuía esta razão para alguma data, foi 

assumido o valor da data imediatamente anterior. 

 

 Passo2: Calculo das carteiras hipotéticas SMB e HML 

Da mesma forma que Fama & French, as ações foram divididas por ME e por BE/ME. O ME de corte 

utilizado foi a mediana dos valores de mercado de todas as ações. As ações abaixo da mediana foram 
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integradas no portfólio S e as acima, no B. Os BE/ME de corte foram os percentis 30 e 70. Os 30% menores 

BE/ME formaram a carteira L, os maiores que 30% e menores que 70%, a M, e os maiores que 70% a H. 

Os retornos semanais dos portfólios foram calculados como uma média dos retornos das ações ponderados 

pelos seus valores de mercado. A série de retornos da carteira SMB foi composta pelos retornos da carteira S 

menos os retornos da carteira B, e a série do HML pelos retornos de H menos L. 

A única diferença deste modelo em relação ao do artigo é a periodicidade que as carteiras S, B, H, M e L são 

recalibradas. Devido a baixa disponibilidade de dados, ao invés de compor as carteiras hipotéticas no início de 

cada período e recalibrá-las a cada ano posterior, foi utilizado uma recalibragem semanal. Desta forma, 

acreditamos capturar melhor os fatores de risco para o mercado brasileiro. 

Para as séries SMB e HML, vide o arquivo BD Papéis.xls com os autores. 

 

 Passo3: Composição das carteiras à serem testadas 

Nos experimentos de Fama & Fench, os autores dispunham de uma amostra de mais de 4000 ações. Com 

estas, eles conseguiram montar 25 carteiras diferentes, de acordo com seus ME e BE/ME. Devido a restrição 

de dados com a qual este trabalho foi feito, a tática adotada foi tentar compor carteiras com poucas ações que 

fossem muito representativas em relação a seus fatores de risco. Assim, primeiramente foi feito um ranking 

das ações com os 5 maiores e os 5 menores ME. O mesmo foi feito para o BE/ME (vide planilha Portfolios 

arquivo anexo). Foram então compostos 4 portfólios de duas ações cada um, da seguinte forma: maior ME e 

maior BE/ME (Portfolio 1), maior ME e menor BE/ME (Portfolio 2), maior ME e menor BE/ME (Portfolio 

3), menor ME e menor BE/ME (Portfolio 4). Por coincidência, nenhuma ação possuiu duas características 

predominantes, ou seja, todas as carteiras contêm duas ações diferentes. Devido a baixa liquidez, 

principalmente para aquelas de baixo ME e no início da amostra, algumas ações não possuíam retornos 

semanais, ficando até 3 semanas sem cotação. Isto tem o potencial de causar distorções na amostra, 

diminuindo o poder do teste. Assim, as ações cuja série possuía intervalos de mais de uma semana sem 

cotação foram substituídas por aquelas de ranking imediatamente inferior (no caso dos altos) ou superior (no 

caso dos baixos) até que os dados da amostra fossem satisfatórios. Ainda, assim como no trabalho de Fama & 

French, a recalibragem das carteiras foi feita anualmente. Neste caso, este intervalo persistente é essencial 

para que se possa verificar o efeito dos fatores de risco no retorno das ações. Por exemplo, pelo modelo uma 

ação pequena deveria performar melhor uma ação grande. Se a recalibragem fosse feita com uma 

periodicidade menor, esta ação poderia sair da amostra rapidamente e o efeito do fator de risco ME não seria 

observado corretamente. O retorno semanal das carteiras foi calculado pela média simples do retorno semanal 

das ações. 

 

 Passo4: Regressões 

Como taxa de juros livre de risco para a economia brasileira foi utilizado o CDI, a taxa de depósito 

interbancário. Como índice de mercado, foi utilizado a Bovespa. Foram calculadas as séries de retorno em 

excesso do mercado subtraindo-se os retornos do CDI dos retornos do Ibovespa e, da mesma forma, as séries 

do retorno em excesso das carteiras. Em seguida, as regressões foram feitas utilizando o programa estatístico 

Stata10. Para cada carteira foi calculado os regressores do CAPM e do Modelo de Três Fatores. 

Primeiramente foi calculado o do CAPM, a partir da formulação do modelo que é  

)( RfRmRfRs   . Em seguida, foi feita a regressão dos retornos em excesso do portfolio em relação 

aos retornos em excesso do mercado, os retornos do SMB e do HML; de acordo com a formulação do Modelo 

dos 3 Fatores de Fama & French que é   HMLbvSMBbsRfRmRfRp )( . Desta 

forma, encontramos , bs, bv e . O mesmo foi feito para as ações da Petrobrás, da Vale do Rio Doce e das 

Lojas Americanas. O objetivo destas últimas regressões foi encontrar os elementos de risco para algumas 

ações individuais, e estas foram escolhidas por possuírem uma base de dados robusta. Cabe ressaltar que 

durante todo o trabalho, ao invés de retornos percentuais, foi utilizado log-retorno, que por definição é 

ln(Pt/Pt-1), assim como feito no artigo de Fama & French. Esta transformação serve para facilitar a 

interpretação das variáveis e minimizar o problema de caldas longas nos retornos das ações. 

 

3. Resultados Demonstrados: 

 

 Em nossa avaliação dos resultados, de acordo com o modelo estudado de Fama & French, seguimos 

os seguintes passos: Primeiramente, regredimos o CAPM do retorno dos Portfólios contra o retorno do índice, 
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Bovespa neste caso. Observamos então o R² desta regressão e a estatística F do modelo global, podendo assim 

analisar a sua significância. Em seguida, fizemos uma regressão múltipla do retorno do Portfólio contra o 

índice, o SMB e HML. Nesta etapa, avaliamos o novo R², que representa a explicação do modelo, o novo 

valor da estatística F, a significância das variáveis e sua variação e a tendência do novo  do índice. 

 

 Portfólio 1 (maior ME e maior BE/ME): 

 CAPM Port1 

 
 

 FF Port1 

 
 

Como podemos observar no Portfolio 1, houve uma melhora significante em relação ao R², aumentando de 

60,76% para 68,81%, conforme esperado. Pela análise do p-valor, todas as variáveis se mostraram 

significantes a 5%, o que também é um ótimo indicador para a validação do modelo. Por outro lado, não 

verificamos a convergência do  do IBOV a 1. 

 

 Portfólio 2 (maior ME e menor BE/ME) : 

 CAPM Port2 

 
 

 FF Portfólio2 
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Como podemos observar neste segundo portfolio, houve uma melhora pequena em relação ao R², aumentando 

de 43,15% para 44,25%. Pela análise do p-valor, todas as variáveis se mostraram significantes, mesmo a 5%, 

o que também é um ótimo indicador para a validação do modelo. Por outro lado, não verificamos a 

convergência do  do IBOV a 1. 

 

 Portfólio 3 (menor ME e maior BE/ME): 

 CAPM Port3 

 
 

 FF Port3 

 
 

Como podemos observar no terceiro portfólio, houve uma melhora significante em relação ao R² anterior, 

aumentando de 22,47% para 27,16%. Pela análise do p-valor, as variáveis IBOV e HML se mostraram 

significantes a 5%, porém a variável SMB não se mostrou significante a 10%. Novamente não verificamos a 

convergência do  do IBOV a 1. 

 

 Portfólio 4 (maior ME e menor BE/ME): 

 CAPM Port4 



96 

 

 

 

 
 

 FF Port4 

 
 

Como podemos observar no quarto portfólio, houve uma melhora insignificante em relação ao R² anterior, 

aumentando de 8,55% para 8,97%. Pela análise do p-valor, apenas a variável IBOV se mostrou significantes a 

5%. Novamente não verificamos a convergência do  do IBOV a 1. Com o intuito de estudarmos melhor o 

modelo proposto, aproveitamos também para fazer a mesma análise destacada acima para um portfólio de 1 

ação. Escolhemos as ações da Vale do Rio Doce, Petrobrás e Lojas Americanas já que estas apresentam um 

histórico maior do que as demais selecionadas, com uma base de dados mais completa. 

 

 Vale do Rio Doce: 

 CAPM VALE5 

 
 

 FF VALE5 
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Como podemos observar, houve uma melhora pequena em relação ao R², aumentando de 31,53% para 

33,27%. Pela análise do p-valor, as variáveis IBOV e HML se mostraram significantes a 5%, porém a variável 

SMB não se mostrou significante a 10%. Neste novo caso, verificamos a convergência do  do IBOV a 1. 

 

 Petrobrás: 

 CAPM PETR4 

 
 

 FF PETR4 

 
 

Como podemos observar, houve uma melhora insignificante em relação ao R² anterior, aumentando de 57,7% 

para 57,99%. Pela análise do p-valor, as variáveis IBOV e SMB se mostraram significantes a 5%, e a variável 

HML se mostrou significante apenas a 10%. Novamente verificamos a convergência do  do IBOV a 1. 

 

 Lojas Americanas: 

 CAPM LAME3 



98 

 

 

 

 
 

 FF LAME3 

 
 

Como podemos observar, houve uma melhora insignificante em relação ao R² anterior, aumentando de 5,21% 

para 5,65%. Pela análise do p-valor, as apenas a variável IBOV se mostrou significantes a 5%. Novamente 

verificamos uma ligeira convergência do  do IBOV a 1. 

 

4. Conclusão: 

 

Pela estatística F, todos os modelos testados são estatisticamente significantivos. Para todas as carteiras 

testadas, o R² do modelo de Fama & French foi maior que o R² do CAPM, entretanto apenas para o Portfolio1 

(Maior ME e Maior BE/ME), esta diferença foi expressiva. Porém, cabe ressaltar que o R² encontrado dos 

Portfólios 3 (Menor ME e Maior BE/ME) e 4 (Menor ME  e Menor BE/ME), tanto para o modelo CAPM 

quanto para o modelo de FF foram muito baixos, o que nos leva a crer que no período relativo a amostra, estas 

carteiras tiveram seus retornos influenciados mais por fatores espúrios que suas características próprias. Uma 

característica comum dos dois portfólios é o baixo ME, o que provavelmente significa uma baixa liquidez 

destas ações no mercado. Uma análise mais detalhada dos papéis poderia explicar esta diferença, entretanto o 

objetivo do trabalho é encontrar os fatores gerais que explicam o retorno das carteiras. Assim, uma possível 

explicação para a baixa qualidade do teste é o fato das carteiras serem pouco diversificadas, já que possuem 

apenas duas ações. Concentrando-se nos Portfolios1 e 2 (este segundo de Maior ME e Menor BE/ME), todos 

os coeficientes das variáveis SMB e HML encontrados são estatisticamente significantes com um nível de 

significância de 5%, o que suporta a tese do artigo de que estes fatores têm influência significativa no retorno 

das ações. 

 

Diferentemente do concluído por Fama & French, nenhum dos β de mercado convergiram para 1. Pelo 

contrário, no caso do Portfolio1, este se afastou do valor. A isto podemos atribuir o fato da correlação dos 

fatores de risco SMB e HML com o Índice Bovespa ser muito alta. A correlação do SMB com o índice é 

0,8358 e do HML com este é 0,8440. Assim, parte do poder explicativo destas variáveis estava incorporada 

no β do CAPM, e quando elas foram explicitadas, o β obviamente diminuiu . Desta forma, não vemos esta 

diferença como invalidadora do modelo. Esta alta correlação também explica a baixa melhora do R² entre o 

CAPM e o Modelo dos 3 Fatores. Por estes testes, é crível que o modelo dos 3 fatores de Fama & French é 
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válido para o mercado acionário brasileiro. Entretanto, não foi possível obter resultados mais robustos. Vimos 

a posteriore que restrições de dados e a forma como alguns testes foram construídos (como a parte da 

construção de portfolios, por exemplo) foram os principais responsáveis pela falta de robustez nos resultados. 

Podemos elencar alguns motivos para este fato. Primeiramente, a bolsa brasileira é incipiente quando 

comparada a bolsa americana, sobre a qual o artigo original se baseia. Além de possuir um universo muito 

menor de ações, a bolsa brasileira possui uma liquidez muito inferior em relação ao mercado americado. 

Assim, neste ambiente é difícil supor que o mercado é eficiente, o que abre a possibilidade dos preços das 

ações não representarem todas as informações da empresa disponíveis naquele momento. Isto poderia 

invalidar o efeito do valor contábil da empresa, por exemplo, já que o conhecido pelo mercado poderia ser 

diferente do real. 

 

Depois, a baixa qualidade dos dados disponíveis, e o curto intervalo de tempo, fazem com que a amostra seja 

muito mais restrita, o que pode levar a uma concentração maior de outliars, afetando significativamente os 

testes. Ainda, nestes testes foi utilizado o Índice Bovespa como carteira de mercado. Este índice é uma 

ponderação do retorno das ações mais líquidas da Bolsa. Apesar de a medida parecer apropriada para um 

mercado de baixa liquidez, o efeito colateral é a concentração excessiva de algumas poucas empresas. 

Atualmente, por exemplo, 30% do índice representam os retornos das ações da Petrobrás e da Vale do Rio 

Doce. Assim, é possível que o retorno de mercado fique condicionado aos fatores de risco destas empresas. 

Isto é um possível explicador da alta correlação entre o índice e o SMB e HML. 

 

Por último, a forma de construção dos portfolios pareceu o maior responsável pelos resultados ruins. 

Primeiro, os portfólios deveriam conter ações com semelhança em relação aos seus fatores de risco, os quais 

deveriam ser combinados dois a dois. Assim, por exemplo, o Portfolio 4 deveria conter ações com Baixo ME 

e Baixo BE/ME concomitantemente. Ao invés disso, devido a forma como foi construído, este portfolio 

passou a ter uma ação de Baixo ME e alto BE/ME, e outra ação de Baixo BE/ME e mediano ME. Assim, o 

portfolio resultante tem um ME mediano e um BE/ME neutro, o que o torna totalmente diferente do 

planejado, e explica o baixíssimo R² das regressões. Estes problema não é detectado no trabalho de Fama & 

French pois os seus portfólios possuem muitas ações. Neste caso, o efeito diversificação é responsável por 

anular o fator BE/ME nas ações de Baixo ME e o fator ME nas ações de baixo BE/ME, sobrando a 

combinação desejada. Por fim, este trabalho não possuiu um número suficientemente grande de ações 

disponíveis para permitir a adoção da metodologia de Fama & French de construção das carteiras. A pouca 

disponibilidade de dados é um problema constante neste trabalho 

 

Algumas mudanças que serão realizadas nos próximos estudos deverão resultar em testes mais robustos para 

validar o modelo de Fama & French. Primeiro, o índice de mercado deverá ser recomposto. Ao invés de 

utilizar o índice Bovespa, o retorno do índice será uma média dos retornos de todas as ações da bolsa, 

ponderado pelos valores de mercado de cada uma. Com isto, o índice ficará muito mais diversificado, 

eliminando o viés problemático. 

 

Depois, os portfólios montados deverão possuir mais ações e sua forma de confecção deverá ser tal que 

mantenha suas características controladas e em linha com o desejado. Para resolver o problema da falta de 

uma base de dados robusta, talvez seja necessário encurtar ainda mais o horizonte de análise (sugestão seria a 

partir de 2001), e utilizar dados de retornos diários ao invés de semanais. Com isto, é possível utilizar uma 

gama maior de empresas que as 33 utilizadas na análise. 
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Resumo das outras pesquisas desenvolvidas 
  

 

 A utilização da teoria de carteiras de Markowitz e do modelo de Índice Único de Sharpe no 

mercado acionário brasileiro em 2007 

o Alberto De Nes de Souza, Pedro Zangrandi Bustamante, Ricardo Sakamoto, Rodrigo Luiz 

Vieira 

o O objetivo do artigo foi encontrar, baseado em dois modelos utilizados, um portfólio ótimo com 

base nas 20 ações de maior peso que compõem o Índice Bovespa e, ao mesmo tempo, compará-

lo com o próprio desempenho do Ibovespa e com carteiras de renda fixa para o mesmo período. 

Observa-se que em termos de rentabilidade, apenas o índice de Sharpe mostrou desempenho 

superior ao índice, porém a um nível de risco mais alto, enquanto o modelo de Markowitz 

demonstrou um nível de risco superior e uma rentabilidade inferior ao índice. 

 

 Estudo da Relação entre o Retorno de Ações e Indicadores de Fundamentos Financeiros de 

empresas que atuam no mercado de bens de consumo 

o Fernando Fix, Luiz Azevedo, Marcelo Marchi, Mauricio P. Fernandes 

o O objetivo do estudo é entender como os índices que refletem os fundamentos financeiros das 

companhias do mercado de bens de consumo influenciam a valorização de suas ações. Muito 

embora importantes sinais de comportamento tenham sido identificados, a possibilidade de 

determinação de um modelo “subjacente” não pode ser, com este estudo, rejeitada. 

 

 Evans e Archer: depois do Plano Real a parcela de risco sistemático vem mudando no Brasil? 

o Gustavo Pachione Guedes, Marcelo de Biazi Goldberg 

o Este trabalho examinou se a notável evolução no quadro macroeconômico do Brasil reflete-se 

também na redução do risco sistemático das ações brasileiras negociadas em bolsa de valores, 

com base na metodologia de Evans e Archer (1968). Segregando os períodos distintos e testando 

estatisticamente o a variável de interesse, percebemos que as melhoras na economia tiveram 

impacto positivo no risco sistemático, confirmando estudos correlatos já realizados sobre o 

tema, mas constatando queo risco ainda continua alto. 

 

 Relação entre câmbio e o preço de ações do setor elétrico e concessionárias 

o Chau Kuo Hue, Edigimar Antonio Maximiliano Junior 

o O objetivo do trabalho foi analisar correlação das variações cambiais com a precificação das 

ações de empresas ligadas ao setor elétrico e concessões. No caso da maioria das empresas 

houve uma correlação alta e negativa, principalmente no segundo período da análise, de 

01/01/2003 até 01/08/2008. Algumas das razões mais fortes para esse fenômeno estão na 

combinação de fatores como (i) a queda do dólar, (ii) um cenário econômico mais favorável nos 

últimos 4 anos, desde meados do ano de 2003 e a (iii) forte entrada líquida dos investidores 

estrangeiros na BOVESPA. 

 

 Um breve comparativo na performance entre fundos multimercado de varejo e de private 

o Bruno Tsuji, Daniel Monfort de Alencastro Guimarães, Fernando Scarpa Rezende Leite, 

Ronaldo Issao Hagi 

o Este artigo pretende responder a pergunta: Existe diferença significativa na qualidade da gestão 

de fundos no varejo e no Private? A conclusão foi de concluir de modo genérico que há indícios 

que a gestão é diferenciada entre os de fundos de varejo e private. 
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