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RESUMO 

 

Nos anos recentes, as alianças estratégicas têm sido cada vez mais utilizadas como 

alternativas à integração vertical das empresas. Dando continuidade a uma linha de 

investigação que teve início em meados da década de 1980 com o artigo clássico de 

McConnell e Nantell (1985), este trabalho tem por objetivo avaliar o impacto dos anúncios de 

formação de alianças estratégicas, em todas as suas diversas formas, sobre os preços das ações 

das empresas participantes das alianças. A partir de uma amostra constituída por 147 anúncios 

de formação de alianças estratégicas, publicados no período de 1996 a 2006, envolvendo 48 

empresas de diferentes setores, desenvolveu-se estudo de evento apoiado no eixo teórico da 

Hipótese da Eficiência de Mercado, postulada por Fama (1970). Os resultados obtidos a partir 

da amostra total sugerem que o mercado brasileiro de capitais reage positivamente a anúncios 

de formação de alianças e de maneira bastante consistente com a suposição de eficiência de 

mercado, apresentando resultados estatisticamente significantes para uma janela do evento de 

dois dias. Os resultados obtidos a partir das segmentações da amostra também sugerem 

significativos indícios de que as joint ventures são percebidas pelos investidores como formas 

de associação que possuem maior potencial de agregação de valor para as empresas, quando 

comparadas às outras formas de alianças. 

 

Palavras-chave: Alianças estratégicas. Estudo de evento. Criação de valor. 

 



 

 
 
 

 

 

ABSTRACT 

 

In the past few years, strategic alliances have been more and more used as alternatives to the 

vertical integration of companies. Continuing a line of investigation that began in the middle 

of the eighties with the classic article written by McConnell e Nantell (1985), the purpose of 

this essay is to evaluate the impact of announcements of strategic alliances formations, in all 

their many forms, over the stock prices of the companies participating in the alliances. From a 

sample formed by 147 announcements of strategic alliances formations, published from 1996 

to 2006, involving 48 companies from different areas, an event study was developed based on 

the Market Efficiency Hypothesis’s theory, as postulated by Fama (1970). The results 

obtained from the total sample suggest that the Brazilian’s capital market reacts positively to 

announcements of strategic alliances formations, and in a very consistent way with the market 

efficiency’s hypotheses, presenting statistically significant results considering an event 

window of two days length. The results obtained from the sample segmentations also suggest 

significant indications that investors perceive joint ventures as a type of association that have 

a higher potential to aggregate value to companies, when compared to other forms of 

alliances.        

 

Keywords: Strategic Alliance. Event Study. Value Creation. 
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1   INTRODUÇÃO 

  

1.1   APRESENTAÇÃO 

 

Nos últimos anos, a sociedade vem passando por profundas e grandes modificações, que vêm 

afetando a estrutura e a estratégia das organizações. Diversos motivos podem ser identificados 

como provocadores do dinamismo do mercado empresarial contemporâneo. Dentre estes, 

destaca-se o acirramento da concorrência, incluindo aspectos inerentes à globalização e a 

busca de vantagens competitivas e recursos diferenciados. Estas mesmas mudanças na 

economia mundial têm evidenciado a necessidade das organizações se posicionarem de forma 

sustentada em seus mercados, ou seja, obter uma situação de superioridade em termos de 

ativos que geram valor para a empresa e para seus acionistas, relação aos concorrentes 

(BARNEY, 2002; BESANKO  et al., 2004). 

Segundo Castells (1996), tanto a expansão da produção intensiva em capital quanto à 

concentração do consumo, podem ser creditadas, em grande parte, às extraordinárias 

inovações tecnológicas ocorridas nos últimos 25 anos, de modo especial as que se sustentam 

nas descobertas da microeletrônica e da informática. Estas tecnologias estão na base de 

profundas transformações que estão lançando a humanidade a um novo patamar de 

organização socioeconômica e cultural. Como conseqüência, as empresas necessitam alterar 

os seus padrões de organização e a aliança estratégica representa uma das formas possíveis 

dessas mudanças organizacionais. 

Assim, as empresas começaram a adotar estratégias globais complexas que pudessem 

assegurar a manutenção da sua competitividade e/ou proporcionar a conquista de novos 
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mercados. Lorange e Roos (1996, p. 15) sintetizaram essas diferentes estratégias em uma 

escala que estabelece o grau de integração e de interdependência das modalidades de 

cooperação entre as empresas, variando desde fusões e aquisições (maior grau) até transações 

ocasionais reguladas pelo mercado (menor grau). 

Por conseqüência, o fenômeno da cooperação entre empresas tem despertado grande interesse 

na comunidade acadêmica e nos meios empresariais, circunstância que é visível na 

popularidade crescente das alianças estratégicas. As alianças estratégicas em suas diversas 

formas de cooperação parecem ser, cada vez mais, uma opção recorrente, situação que acaba 

por se refletir em um número cada vez maior de estudos sobre o tema.  

Entretanto, independentemente da forma escolhida, os objetivos da formação de alianças 

estratégicas estão sempre relacionados à criação de valor para os acionistas das empresas 

participantes. 

Assim, com o propósito de investigar este fenômeno, inúmeras pesquisas foram conduzidas 

com o objetivo de buscar relacionar o processo de formação de alianças estratégicas com a 

criação de valor para as empresas participantes (HARRINGAN, 1988; GLEASON, 

MATHUR e WIGGINS, 2003; MCCONNELL e NANTELL, 1985; KOH e 

VENKATRAMAN, 1991; MADHAVAN e PRESCOTT, 1995; DAS, SEN e SENGUPTA, 

1998; HARRINGAN, 1988; GLEASON, MATHUR e WIGGINS, 2003; WOOLRIDGE e 

SNOW, 1990). Entretanto, ainda nota-se uma grande lacuna na existência de pesquisas 

relevantes, de natureza quantitativa, realizadas no Brasil, que relacionem a formação de 

alianças com a criação de valor, no âmbito da realidade do mercado brasileiro de capitais. 
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1.2   O PROBLEMA DE PESQUISA  

 

Um problema de pesquisa, na definição de Köche (2002, p.106), expressa uma possível 

relação existente entre pelo menos duas variáveis conhecidas, sendo passíveis de observação 

empírica. 

De forma semelhante, Kerlinger e Lee (2000, p. 25) sustentam que um bom problema de 

pesquisa precisa, necessariamente, apresentar as seguintes características: (a) expressar a 

relação entre duas ou mais variáveis; (b) estar enunciado na forma interrogativa, de maneira 

clara e sem ambigüidades; (c) implicar na possibilidade de realização de testes empíricos. 

O presente trabalho tem como objetivo analisar a relação existente entre a formação das 

alianças estratégicas e a criação de valor para as empresas participantes de tais alianças, no 

âmbito da realidade do mercado brasileiro de capitais. Assim, baseado nos pressupostos da 

Teoria Financeira, busca-se responder ao seguinte questionamento: qual a relação entre a 

formação de alianças estratégicas e a criação de valor para as empresas participantes da 

aliança, no mercado brasileiro de capitais? 

Trata-se de uma questão relevante cuja resposta pode trazer novos esclarecimentos sobre a 

percepção dos investidores do mercado brasileiro quanto à criação de valor para as empresas 

por meio da formação de alianças estratégicas. 

O método escolhido pelo qual se buscará responder ao problema de pesquisa é o estudo de 

evento, conforme será detalhado no Capítulo 3. Utilizando essa metodologia, pretende-se 

identificar se após o anúncio de formação de alianças estratégicas, as empresas participantes 
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dessas alianças obterão, na média, retornos anormais positivos e estatisticamente 

significantes.  

O evento objeto de estudo é o anúncio de formação de alianças estratégicas publicadas como 

fatos relevantes na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), Bolsa de Valores de São Paulo 

(BOVESPA), website das empresas integrantes do estudo, jornais de circulação nacional e 

publicações especializadas. Também foi utilizada na pesquisa a base de dados da empresa 

LAFIS Consultoria, Análises Setoriais e de Empresas1. Essas mesmas fontes e bases de dados 

foram utilizadas para identificar e segregar possíveis efeitos indesejáveis causados aos 

resultados da pesquisa por outros eventos que não são os do objeto do estudo. 

 

1.3   OBJETIVOS DA PESQUISA 

 

O objetivo principal desta pesquisa será investigar o impacto das decisões de formação de 

alianças estratégicas das empresas brasileiras, divulgadas por meio de anúncios, no valor de 

mercado de suas ações negociadas na BOVESPA, no período de abril/1996 a setembro/2006. 

Tendo-se como pressuposto a ligação existente entre o mercado de capitais brasileiro e a 

decisão das empresas relativas à formação de alianças estratégicas, pretende-se verificar a 

existência de retornos anormais estatisticamente significantes em torno e na data do anúncio 

de uma decisão de formação de aliança estratégica. Dessa forma, tem-se como objetivo 

específico da pesquisa: 

                                                           
 
 
1 A LAFIS é uma empresa que provê conteúdo e ferramentas para análises de empresas de capital aberto e 
capital fechado, com o apoio de um banco de dados estruturado que dispõe de um histórico de mais de 10 anos 
de balanços completos, cotações históricas e eventos societários das empresas (www.lafis.com.br). 
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� Analisar, por meio do método de Retorno Anormal Acumulado, a relação entre anúncios 

de formação de alianças estratégicas e a criação de valor para as empresas participantes 

da aliança, no âmbito da realidade do mercado brasileiro de capitais. 

 

1.4   HIPÓTESES DE PESQUISA 

 

Como conseqüência da metodologia de pesquisa científica, será necessário “... propor uma 

resposta plausível e antecipadora com possível comprovação ou refutação da realidade após a 

observação do pesquisador” (LAKATOS e MARCONI, 1986, p. 127). Para tal, serão  

formuladas hipóteses derivadas do problema de pesquisa. 

Hipóteses são afirmativas conjunturais e uma tentativa de resposta acerca do relacionamento 

existente entre duas ou mais variáveis. Para Kerlinger e Lee (2000, p. 26-29) as hipóteses são 

“... os instrumentos de trabalho da teoria”2 e podem ser deduzidas da própria teoria ou mesmo 

de outras hipóteses. Ainda segundo os autores, hipóteses podem ser testadas e demonstradas 

de forma probabilística se são verdadeiras ou falsas, possibilitando aos pesquisadores formar 

uma análise não enviesada e isenta de opiniões pessoais sobre os resultados obtidos na 

pesquisa. 

Para efeito deste trabalho, formularemos as seguintes hipóteses: 

� Hipótese 1: O retorno anormal associado ao anúncio de formação de alianças estratégicas 

no mercado brasileiro de capitais será positivo para as empresas participantes da aliança. 

                                                           
 
 
2 Tradução de: “... the working instruments of theory”. 
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Consoante com a Hipótese da Eficiência de Mercado postulada por Fama (1970 e 1991), e 

com os estudos empíricos desenvolvidos por McConnell e Nantell (1985), Koh e 

Venkatraman (1991), Madhavan e Prescott (1995), Das, Sen e Sengupta (1998), dentre outros, 

busca-se comprovar, através da metodologia de estudo de eventos, que a formação de alianças 

estratégicas geram retorno positivo para as empresas participantes, no caso do mercado 

brasileiro de capitais. O termo empresas participantes é usado na pesquisa para designar 

qualquer empresa que seja signatária ou interveniente de contratos ou acordos de alianças, que 

sejam objeto de estudo. O mesmo termo é também aplicado às empresas que possuem 

participação de capital em joint ventures. 

Por outro lado, alianças estratégicas podem assumir diversas formas que variam de graus de 

intensidade ou de interdependência entre os parceiros da aliança. Diversos pesquisadores e 

estudiosos de estratégia, como por exemplo, Harringan (1988), Gleason, Mathur e Wiggins 

(2003), Hitt, Ireland e Hoskisson (2003), Contractor e Lorange (1988), Hennart (1988), 

Barney (2002), Besanko et al. (2004), Lorange e Roos (1996), Kogut (1988), dentre outros, 

corroboram com esse conceito e consideram, segundo critérios de interdependência entre as 

empresas, as joint ventures como formas mais intensas de associação entre empresas. Assim, 

espera-se que os projetos de associação que envolvam maiores riscos, e por conseqüência, 

maiores retornos para as empresas que buscam estratégias de aliança, sejam conduzidos por 

meio de joint ventures. Estas constatações nos levam à formulação da segunda e última 

hipótese de pesquisa: 

� Hipótese 1a: O retorno anormal associado ao anúncio de formação de joint ventures no 

mercado brasileiro de capitais é maior, na média, que o retorno associado ao anúncio de 

outras formas de alianças estratégicas. 
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1.5   ESTRUTURA DO TRABALHO 

 

O presente trabalho de dissertação está estruturado em quatro partes. No capítulo 2, 

Fundamentação Teórica, é apresentada uma revisão bibliográfica das teorias que formam a 

base da pesquisa, além de uma revisão detalhada dos principais trabalhos que versam sobre o 

tema da formação de alianças estratégicas e o seu relacionamento com a criação de valor para 

as empresas participantes. Por fim, alguns trabalhos recentes realizados no Brasil sobre a 

formação de alianças estratégicas são também relacionados neste capítulo.  

No capítulo seguinte, Metodologia de Pesquisa, são explicados em detalhes os 

procedimentos metodológicos que permeiam a investigação empírica. Primeiramente, são 

descritos os procedimentos utilizados para operacionalização do método de estudo de evento 

conduzidos na pesquisa, bem como os critérios adotados para a seleção e coleta de dados da 

amostra estudada. Posteriormente, procedem-se com os diagnósticos dos modelos de 

regressão utilizados. Por fim, são feitas algumas considerações sobre as limitações da 

pesquisa. 

No capítulo 4, Resultados da Pesquisa, são apresentados os resultados da investigação 

empírica que incluem os testes de significância dos retornos anormais obtidos, considerando 

três critérios de análise. O primeiro, individual por empresa, sobre determinado dia. O 

segundo, considerando a média agregada das empresas, sobre determinado dia. Por fim, um 

terceiro critério, considerando os retornos totais acumulados, agregados para todas as 

empresas da amostra. 

Finalmente, no capítulo 5, Conclusões, são apresentadas as considerações finais em face aos 

resultados obtidos, além de recomendações para estudos posteriores. Na seqüência, seguem os 
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apêndices que contêm os eventos eliminados da amostra devido a provável existência de 

efeitos sobrepostos e os resultados dos diagnósticos dos modelos de regressão linear 

utilizados. 
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2   FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1   ALIANÇAS ESTRATÉGICAS, JOINT VENTURES E REDES DE ALIANÇAS 

 

O nível de integração vertical de uma determinada empresa pode ser definido pela quantidade 

de etapas ou estágios de produção dos bens e serviços que são executados pela própria 

empresa. Diferentes empresas podem tomar diferentes decisões sobre o que deverá ser 

produzido internamente ou o que deverá ser adquirido no mercado, de outras empresas 

independentes (BARNEY, 2002). 

Essa decisão empresarial de produzir internamente ou adquirir produtos e serviços necessários 

e complementares à sua cadeia de valor é também conhecida como o dilema fazer-ou-

comprar. Para Besanko  et al. (2004) fazer ou comprar são dois pontos extremos do vasto 

conjunto de alternativas à integração vertical. 

Williamson (1975) sugere que as empresas podem escolher, basicamente, duas formas de 

organização para promoverem as trocas de seus bens e serviços. A primeira, por meio do 

mercado (market); a segunda, pela organização interna ou hierarquia (hierarchy). Para 

Williamson, a organização interna é o modo preferido quando se faz necessária a existência 

de confiança mútua para que os negócios (ou trocas) entre as empresas possam ocorrer.  

Por outro lado, nas relações de mercado, a confiança não é uma condição necessária para que 

as relações de troca ocorram. Basta apenas que ambas as partes sejam capazes de determinar o 

justo preço dos bens e serviços objetos da negociação. Entretanto, quando a informação 
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disponível no mercado é difícil de ser obtida ou não é crível, então, o mercado não poderá 

operar eficientemente.  

Williamson (1975) argumenta que em uma economia de mercado, os preços dos bens e 

serviços negociados transmitem as informações necessárias para que se processe, de forma 

eficiente, as trocas desses bens e serviços. Entretanto, sob certas condições conhecidas como 

falhas do mercado, os preços falham em transferir tais informações de forma precisa. Assim, 

para Williamson, o mercado ou a organização interna (hierarquia) são meios alternativos que 

as empresas possuem para realizar seus negócios de forma eficiente.  

Para Stuckey e White (1993) a integração vertical pode ser uma estratégia extremamente 

importante para as empresas, porém, muito difícil de ser implementada com sucesso. Segundo 

os autores, empresas somente deveriam optar pela integração vertical quando for “... 

absolutamente necessário para criar ou proteger valor”3. Ou ainda: (a) quando o mercado é 

muito arriscado ou pouco confiável, apresentando falhas; (b) quando empresas em estágios 

adjacentes da cadeia de suprimentos possuem maior poder de mercado. Neste caso, a 

integração vertical passa a ser uma estratégia defensiva; (c) quando a integração cria barreiras 

para entrada de potenciais concorrentes ou permite melhoria nos preços e margens em 

determinados segmentos de mercado; (d) quando o mercado está em formação e a integração 

se faz necessária para desenvolver o mercado ou, quando o mercado está em declínio e 

fornecedores e distribuidores independentes estão abandonando a cadeia de suprimentos. 

                                                           
 
 
3 Tradução de: “... absolutely necessary to create or protect value”. 
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Conceito semelhante é compartilhado por Barney (2002), que considera a integração vertical 

como um dos vários mecanismos de governança4 que administradores podem lançar mão para 

agregar, de forma eficiente, valor para a empresa. Assim, a integração vertical somente deverá 

ser a forma de governança escolhida se os seus benefícios gerados superarem os custos 

incorridos. 

No outro extremo dessa abordagem situa-se a governança de mercado em que as transações 

da empresa são baseadas em preços e condições de mercado, por meio de contratos 

comerciais firmados ocasionalmente. Ainda segundo Barney (2002), estágios intermediários 

de governança são admitidos.  As alianças estratégicas e as joint ventures situam-se nesse 

estágio intermediário de governança. 

Porter (1986, p. 294) reconhece a “possibilidade de que algumas economias de integração 

poderiam ser obtidas pelo tipo certo de contrato, de longo ou de curto prazo, entre empresas 

independentes”. Nesse modelo, o qual Porter denominou de integração parcial, as economias 

de integração seriam obtidas pelo diferencial de custos fixos, presentes na integração vertical,  

que seriam evitados.  

De forma semelhante, Stuckey e White (1993) também admitem formas intermediárias de 

integração entre empresas, a qual denominaram de quase-integração. Essa forma de 

integração constitui-se no estabelecimento de uma relação entre negócios verticalmente 

relacionados, situada em algum ponto entre os contratos de longo prazo e a propriedade 

integral ou integração vertical total. Afirmam os autores que a estratégia de quase-integração 

                                                           
 
 
4 O termo governança usado por Barney refere-se à estratégia de gestão adotada pelas empresas na condução 
dos seus negócios (economic exchanges). Não deve ser confundido com o termo governança corporativa 
definido como sendo “o conjunto de mecanismos que visam a aumentar a probabilidade dos fornecedores de 
recursos garantirem para si o retorno sobre seu investimento” (SILVEIRA, 2004). 
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apresenta um vasto conjunto de opções que são freqüentemente ignoradas ou esquecidas pelos 

gestores das empresas. 

Corroborando com as proposições de Stuckey e White (1993), Besanko et al. (2004) sugerem 

três possíveis benefícios para a escolha de uma quase-integração: (a) possibilidade de 

expansão dos canais de venda de produtos e compra de insumos sem gastos substanciais de 

capital; (b) possibilidade da empresa utilizar informações sobre custos e produtividade de seus 

canais internos, subsidiando e facilitando suas negociações de contratos com empresas 

externas independentes; (c) possibilidade da empresa desenvolver seus próprios canais 

internos de suprimentos, evitando ou reduzindo com isso a possibilidade de hold up5 por parte 

de fornecedores externos e independentes.  

Governança 
de Mercado

Governança 
Intermediária

Integração 
Vertical

Mercado Hierarquia

Mecanismos de governança

Governança 
de Mercado

Governança 
Intermediária

Integração 
Vertical

Mercado Hierarquia

Mecanismos de governança

 

Esquema 1: Extensão das alternativas de gerenciamento de transações  
Fonte: Adaptado de Barney (2002, p. 195)  

 

                                                           
 
 
5 Ocorre o hold up  quando um dos parceiros se apropria e explora investimentos realizados pelo outro parceiro 
da aliança. 
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Portanto, alianças estratégicas são alternativas à integração vertical das empresas. Nesse tipo 

de aliança, duas ou mais empresas concordam em colaborar no desenvolvimento de projetos, 

compartilhando informações ou recursos produtivos (BESANKO et al., 2004).  

Assim, conforme pode ser observado no Esquema 1, existe uma grande variedade de formas 

de cooperação situadas entre as transações comerciais ocasionais (spot) e a integração vertical 

completa que podem ser escolhidas pelas empresas para execução de suas transações 

comerciais. Alguns exemplos de formas de integração que podem ser citados são: (a) 

treinamento técnico e acordos de assistência para start-up; (b) acordos de produção, 

montagem e recompra; (c) licenciamento de patentes; (d) franchising; (e) licenciamento de 

tecnologia; (f) acordos de gerenciamento de serviços; (g) acordos de exploração, co-produção, 

pesquisa e desenvolvimento, sem investimento em ativos; (h) joint ventures. Para cada nível 

de cooperação estão associados distintos níveis de compensação e interdependência entre as 

empresas (CONTRACTOR e LORANGE, 1988; STUCKEY e WHITE, 1993; PORTER, 

1986; HITT, IRELAND e HOSKISSON, 2003). 

Por sua vez, Barney (2002) distingue três tipos de alianças estratégicas: (a) alianças sem 

aquisição de ativos (nonequity alliance), ou alianças baseadas diretamente em contratos; (b) 

alianças com aquisição de ativos (equity alliance), quando contratos de cooperação firmados 

são complementados por investimentos em ativos de uma parte na outra parte; (c) joint 

venture, quando as empresas envolvidas na aliança estratégica constituem e investem em uma 

terceira empresa independente responsável por implementar o objeto da aliança. 
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Alianças sem
Aquisição de Ativos Joint Ventures

Alianças com
Aquisição de Ativos

Alianças Estratégicas

Alianças sem
Aquisição de Ativos Joint Ventures

Alianças com
Aquisição de Ativos

Alianças Estratégicas

 

Esquema 2: Taxonomia para Alianças Estratégicas proposta por Barney  
Fonte: Adaptado de Barney (2002, p. 370) 

 

Um ponto não mencionado até o presente momento neste estudo diz respeito à tipificação de 

fusões e aquisições como formas de alianças estratégicas. Para alguns autores, as fusões e as 

aquisições são consideradas um dos extremos do vasto conjunto de possibilidades de 

cooperação entre empresas. Nohria e Garcia-Pont6 (1991, apud TROCCOLI e MACEDO-

SOARES, 2004), classificam as alianças estratégicas de acordo com seus graus de 

intensidade: fusões e aquisições, joint ventures, franquias, licenciamentos e acordos. 

Eiriz (2001) identifica três domínios de cooperação entre empresas: comercial, técnico ou de 

produção e financeiro. No domínio comercial incluem-se as alianças estratégicas que são 

desenvolvidas predominantemente para as atividades de compras, marketing e vendas, 

distribuição de produtos acabados e serviços pós-vendas. No domínio técnico ou de produção 

as alianças estratégicas orientam-se fundamentalmente para as atividades de produção, gestão 

de recursos humanos, e investigação e desenvolvimento tecnológico. Finalmente, no domínio 

financeiro o autor categoriza as alianças em função do capital envolvido e grau de integração 

                                                           
 
 
6 NOHRIA, N.; GARCIA-PONT, C. Global Strategic Linkages and Industry Structure. Strategic Management 
Journal, v. 12, p. 105-124, 1991. 
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dos parceiros. As fusões e as aquisições de empresas, as joint ventures e as participações 

minoritárias em capital de empresas estão incluídas nessa categoria. 

Lorange e Roos (1996) consideram as alianças estratégicas como empreendimentos de risco 

ao longo de uma escala contínua entre, de um lado, transações em um mercado livre e, de 

outro, a internalização total. Temos, assim, as seguintes opções de alianças estratégicas em 

termos do grau de integração vertical com a empresa mãe: fusões e aquisições, participação 

acionária, joint ventures, empreendimento cooperativo formal e empreendimento cooperativo 

informal. 

Entretanto, para a grande maioria dos autores pesquisados, as fusões e aquisições não se 

constituem em formas de alianças corporativas, sendo consideradas integrações verticais ou 

horizontais totais, de domínio da governança hierárquica. Portanto, para efeito desta pesquisa, 

fusões e aquisições não serão consideradas como formas de alianças estratégicas. 

Uma outra forma de colaboração entre as empresas são a formação de redes de aliança. Gulati 

et al.7 (2000, apud TROCOLLI e MACEDO-SOARES, 2004, p. 58) definiram rede 

estratégica como sendo  

um conjunto de relacionamentos da empresa, tanto horizontais como verticais, com 
outras organizações – fornecedores, clientes, concorrentes e outras entidades – 
incluindo relações que atravessam as fronteiras de indústrias e países. São 
compostas de laços interorganizacionais duradouros, de significado estratégico, e 
incluem alianças entre empresas e demais entidades. 

Besanko et al. (2004) relatam a existência de redes de relacionamento cooperativo 

(subcontractor networks), geralmente de longo prazo, existentes entre as empresas japonesas. 

Nessas redes, empresas subcontratadas executam tarefas sofisticadas para as suas contratadas, 
                                                           
 
 
7 GULATI, R.; NOHRIA, N.; ZAHEER, A. Strategic Networks. Strategic Management Journal, v. 21, p. 203-
215, 2000. 
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sendo comum seus envolvimentos com atividades de projeto, desenvolvimento de produtos e 

teste de protótipos. É comum a ocorrência dessa forma de rede de relacionamento entre 

empresas do mesmo keiretsu, espécie informal de conglomerado existente entre grupos e 

empresas japonesas. 

Powell8 (1987, apud LOPES e BALDI, 2005) considera redes estratégicas como um terceiro 

tipo de arranjo organizacional e não como uma forma intermediária entre mercados e 

hierarquia. Entretanto, esta hipótese não encontra amplo consenso entre teóricos 

organizacionais (HITT, IRELAND e HOSKISSON, 2003; CONTRACTOR e LORANGE , 

1988; HENNART, 1988; WILLIAMSON, 1975; BARNEY, 2002;  BESANKO et al., 2004). 

Para o propósito desta pesquisa, utilizar-se-á a taxonomia proposta por Barney (2002) para 

tipificação das alianças estratégicas. Entretanto, uma pequena simplificação será introduzida: 

não será feita distinção entre alianças estratégicas com aquisição de ativos (equity alliance) e 

alianças estratégicas sem aquisição de ativos (nonequity alliance). Portanto, a partir deste 

ponto, o termo aliança estratégica será utilizado de forma genérica para designar quaisquer 

tipos formais de cooperação mútua entre empresas, à exceção das joint ventures, designadas, 

sempre que necessárias, pelos termos joint ventures, ventures ou simplesmente JVs.  

Serão consideradas apenas as alianças estratégicas formalmente constituídas e as joint 

ventures. Não serão objeto desta pesquisa as redes de relacionamento, os acordos de colusão 

tácita, as fusões e aquisições, que, conforme apresentados anteriormente, são consideradas 

formas de alianças estratégicas por diversos teóricos organizacionais. 

                                                           
 
 
8 POWELL, W. W. Hybrid Organizational Arrangements: New Form or Transational Development? California 
Management Review. Berkeley, CA. v. 30, n.1, p 67-87. 1987. 
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Esquema 3: Taxonomia para Alianças Estratégicas simplificada  
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

 

2.1.1 Motivação para formação de alianças estratégicas 

 

Para a grande maioria dos estudiosos de alianças estratégicas, existem inúmeras vantagens 

para que as empresas escolham formas de arranjos cooperativos alternativos à integração 

vertical total.  

Para Contractor e Lorange (1988) existem pelo menos sete motivos para que empresas adotem 

conduta cooperativa. São eles: (a) redução de riscos, causadas pela diversificação do portfolio 

de produtos, pela redução ou compartilhamento de custos fixos, pela redução de capital 

investido, pela maior rapidez no start-up de novos projetos e pela possibilidade de 

antecipação dos prazos de payback; (b) economia de escala e/ou racionalização, devido aos 

menores custos proporcionados pelo aumento de volume e devido à redução de custos 

originados pelo uso da vantagem comparativa entre os parceiros, isto é: a execução de certos 

serviços ou produtos passa a ser direcionada para aquela empresa mais competitiva na 

execução desses serviços ou produtos; (c) complementaridade tecnológica, motivada pela 

existência de sinergia tecnológica entre as empresas e pela possibilidade de negociação de 
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patentes entre as empresas ou negociação de direitos de exploração em áreas geográfica pré-

definidas; (d) cooptação ou bloqueio de concorrentes, pela formação de joint ventures 

defensivas, compostas por participantes do mesmo mercado, com o objetivo de impedir novos 

entrantes ou, pela formação de joint ventures ofensivas, isto é, formadas para entrar em 

mercado ou nicho dominado por empresa concorrente; (e) superar entraves legais e  

governamentais ou barreiras comerciais, recebendo autorização para operar como empresa 

local em determinado país devido associação com empresa local ou satisfazendo restrições e 

exigências comerciais locais; (f) facilitar o crescimento internacional na fase inicial, por meio 

da utilização do conhecimento de mercado e da experiência do parceiro local, reduzindo 

custos, tempo e riscos inerentes nesta fase inicial de expansão internacional e, finalmente; (g) 

quase-integração vertical, permitindo o acesso à fontes de matéria-prima, tecnologia, mão-de-

obra, capital, permissões legais de operação, canais de distribuição, reconhecimento de 

marcas, novos mercados, dentre outros. 

Hennart (1988), por sua vez, considera apenas quatro motivações principais para a formação 

de alianças estratégicas e joint ventures: (a) obter vantagens da economia de escala e da 

diversificação dos riscos; (b) superar barreiras de entradas em novos mercados; (c) adquirir 

novos ou complementar conhecimento existente; (c) evitar reações xenófobas ao entrar em 

mercados estrangeiros. 

De acordo com Barney (2002), alianças estratégicas podem auxiliar empresas a reduzirem 

riscos e compartilharem custos associados a novos investimentos. Além disso, em caso de 

fracasso do projeto, os custos serão distribuídos entre as empresas participantes da aliança. 

Hitt, Ireland e Hoskisson (2003) argumentam que as empresas podem se envolver em acordos 

cooperativos implícitos. Uma forma de cooperação implícita, segundo os autores, é a colusão 
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tácita, existente quando diversas empresas de uma indústria cooperam tacitamente para, por 

exemplo, reduzir a produção abaixo do nível competitivo e assim, aumentar os níveis de 

preço. Barney (2002) reconhece o fato de que as alianças estratégicas podem servir ao 

propósito de facilitar o desenvolvimento da colusão9 tácita. Entretanto, o autor lembra que a 

colusão tácita é uma prática que é geralmente restrita ou proibida por lei.  

Outras vantagens citadas para a adoção de alianças estratégicas são: (a) baixo custo de entrada 

em novos mercados; (b) baixo custo de entrada em novas indústrias ou segmentos de 

indústrias; (c) baixo custo de saída de indústrias ou segmentos de indústrias; (d) melhor 

gerenciamento de incertezas (HITT, IRELAND e HOSKISSON, 2003; CONTRACTOR e 

LORANGE , 1988; HENNART, 1988; BARNEY, 2002;  BESANKO et al., 2004). 

 

2.1.2  Desvantagens da formação de alianças estratégicas 

 

De acordo com Besanko et al. (2004), as principais desvantagens da estratégia do uso do 

mercado são: (a) custos de transação, que incluem o tempo dos gestores e as despesas gastas 

na negociação, elaboração, acompanhamento e execução (enforcement) de contratos, dentre 

outros; (b) custos ocasionados por falhas de coordenação entre as etapas dos processos da 

cadeia vertical de produção;  (c) custos ocasionados pela recusa ou dificuldades no 

compartilhamento de informações entre as empresas envolvidas na aliança. 

                                                           
 
 
9 O termo colusão (ou conluio) é definido pelo Novo Dicionário Aurélio da Língua Portuguesa (1986, p. 433) 
como sendo um “ajuste secreto e fraudulento entre duas ou mais partes, com prejuízo para terceiros”. 
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Os custos de transação envolvidos nas alianças estratégicas estão relacionados com a forma 

pela qual as empresas deveriam definir os limites de atividades de cada um dos parceiros 

(KOGUT, 1988). Esses limites deverão ser orientados de forma a minimizar o total dos custos 

de transação e o total dos custos de produção Os custos de transação, por sua vez, são 

orientados na busca de formas alternativas de organizações econômicas com base na sua 

capacidade de salvaguardar as transações contra o perigo das atitudes oportunistas 

(WILLIAMSON, 1975).. 

Barney (2002) acrescenta ainda três possíveis ameaças decorrentes da formação de alianças 

estratégicas. A primeira, denominada de seleção adversa, ocorre quando um dos parceiros 

confere à parceria habilidades, competência e valor aquém da expectativa inicialmente 

planejada. A segunda, risco moral (moral hazard), ocorre quando um dos parceiros fornece à 

aliança habilidades e competências com qualidade inferior à inicialmente prometida, embora 

possua de fato, os recursos estratégicos com as habilidades e competências necessárias à 

aliança. A terceira ameaça, hold up, ocorre quando um dos parceiros se apropria e explora 

investimentos realizados pelo outro parceiro da aliança. 

Alianças estratégicas também podem apresentar problemas de agência como desvantagem. 

Administradores podem implementar alianças de péssima qualidade, contra o melhor interesse 

da empresa e dos seus acionistas, com objetivo de proteger seus empregos ameaçados por 

fusões e aquisições hostis, que não estariam sob o seu controle (JENSEN e MECKLING, 

1976). 
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2.2   JOINT VENTURES 

 

Nos anos recentes, joint ventures deixaram de ser apenas simples alianças com investimento 

em ativos e com propósito único de atender a restrições governamentais para entrada em 

mercados de países emergentes, motivação dominante em anos precedentes. Atualmente, JVs 

experimentaram um substancial crescimento na complexidade da natureza e propósito das 

alianças. É comum encontrar-se hoje JVs formadas por empresas concorrentes, inclusive com 

trocas de tecnologias, conhecimentos e informações de forma bilateral (REUER, 2004). 

Sem dúvidas, as joint ventures são o tipo de aliança estratégica mais estudada na literatura 

acadêmica. Anderson (1990) relatou a existência de mais de 3.000 artigos e livros publicados 

sobre JVs nas últimas décadas. 

Uma boa definição sobre JVs foi fornecida por Lynch10 (1989, apud Parkhe, 1996, p. 431) 

como sendo:  

... uma atividade comercial cooperativa formada por duas ou mais empresas 
separadas que criam uma entidade comercial independente alocando gestão, 
responsabilidade operacional, riscos e ganhos financeiros para cada um de seus 
membros, enquanto preservam separadamente suas identidades e autonomias. 

Parkhe (1996), numa tentativa de organizar os diversos estudos já realizados sobre JVs, 

propôs uma estrutura apoiada em quatro dimensões teóricas inter-relacionadas que tem 

recebido atenção dos pesquisadores. São elas: motivações para formação de JVs, 

características e escolha dos parceiros, controle e  gerenciamento de conflitos nas JVs e 

medição do desempenho das JVs. 

                                                           
 
 
10 LYNCH, R. P. The Pratical Guide to Joint Ventures and Corporate Alliances.  New York: Willey, 1989. 
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Nos próximos tópicos, a estrutura proposta por Parkhe (1996) será adotada  para uma breve 

revisão bibliográfica sobre trabalhos relevantes publicados sobre JVs. 

 

2.3.1 Motivações para formação  

 

Parte significativa das pesquisas realizadas sobre as JVs tratam da investigação das 

motivações para sua formação. Wille11 (1988; apud PARKHE, 1996) afirma que a motivação 

para criação de JVs pode estar alocada em três grandes categorias: JVs direcionadas pelos 

recursos (resource-driven JVs), JVs direcionadas pelo mercado (market-driven JVs) e JVs 

direcionadas pelo risco (risk-driven JVs). 

Por sua vez, Harrigan (1985) propôs um esquema para formação de JVs baseado em três 

motivações:  interna, externa e estratégica. As razões internas dizem respeito à divisão ou 

compartilhamento de riscos e de custos, de exposição à inovação e de maior acesso às fontes 

de recursos. Razões externas incluem riscos e tensões políticas e a concorrência no mercado 

global. Por fim, as motivações estratégicas relacionadas à formação de JVs envolvem a 

possibilidade de diversificação e entrada em futuros negócios. 

Outra razão para escolha de JVs como alternativa estratégica advém das dificuldades de 

valoração do objeto da parceria. Devido à assimetria de informação existente entre a empresa-

alvo de aquisição e sua potencial adquirente, existe grande oportunidade para que a empresa-

alvo superestime o valor dos seus ativos ou do objeto em negociação (BALAKRISHNAN e 

                                                           
 
 
11 WILLE, J. R. Joint Venturing Strategies. The Handbook of Joint Venturing. Homewood, IL: Dow Jones-
Irwin, 1988. 
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KOZA, 1993). Neste caso, a constituição de JVs apresenta-se como alternativa às fusões e 

aquisições. 

Neste caso particular, a empresa-alvo não tem credibilidade junto à adquirente para garantir 

que todas as informações prestadas sobre o objeto a ser adquirido são verdadeiras e 

confiáveis, introduzindo incertezas no processo. Dessa forma, os valores dos ativos 

envolvidos na negociação serão impactados pelo problema da seleção adversa causada pela 

incerteza da qualidade dos ativos alvo de aquisição (AKERLOF, 1970). 

 

2.3.2  Características e escolha dos parceiros 

 

Para muitos autores, a identificação e seleção de parceiros para formação de uma JV é o 

aspecto ou dimensão mais importante a ser considerado (PARKHE, 1996).  

Harrigan (1985 e 1988) argumenta que JVs tem maiores probabilidades de sucesso quando os 

parceiros apresentam significativo grau de complementaridade em certos atributos. Alguns 

atributos reportados pela autora são: missão, recursos, capacidade de gestão, dentre outros. 

Geringer (1991) definiu de forma mais precisa a noção de complementaridade entre parceiros 

que, embora importante, permanecia um pouco vaga até então. Sugeriu duas dimensões para 

critério de escolha do parceiro: a primeira, relacionada à atividade (task-related) e a segunda, 

relacionada ao parceiro em si (partner-related). A dimensão relacionada à atividade inclui 

fatores associados às habilidades operacionais e recursos necessários ao sucesso empresarial 

da JV, tais como: recursos financeiros, tecnológicos, acesso à matéria prima, acesso a canais 

de distribuição e outros. A dimensão relacionada ao parceiro inclui fatores relacionados à 
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eficiência e efetividade da cooperação, tais como: nacionalidade do parceiro, cultura e 

confiança entre os executivos das empresas formadoras da JV. 

 

2.3.3  Controle e Gerenciamento de conflitos 

 

Os problemas e conflitos encontrados na gestão das JVs advêm, principalmente, do fato de 

elas possuírem mais de um controlador ou dono. E em geral, com poder de mando 

compartilhado e simétrico (PARKHE, 1996).  

Outra importante fonte de conflito é a possibilidade de um dos parceiros utilizar 

comportamento oportunista. Esse ponto torna-se extremamente relevante no caso de haver 

assimetria de informação entre os parceiros (WILLIAMSON, 1975). 

Outras possibilidades de conflitos causadas pela utilização de comportamento oportunista por 

um dos parceiros da aliança decorre de problemas de seleção adversa, dano ou risco moral, 

hold up (BARNEY, 2002) e problemas de agência (JENSEN e MECKLING, 1976). 

 

2.3.4  Medição do Desempenho 

 

Um ponto que ainda permanece aberto a muitas críticas é quanto à medição do desempenho e 

dos resultados atingidos pelas JVs e alianças estratégicas em geral. A utilização de 

indicadores financeiros tradicionais parece não ser suficiente para explicar o sucesso ou o 
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fracasso das alianças estratégicas. Outros indicadores, tais como: market share, duração e 

sobrevivência das JVs também se mostraram insuficientes (PARKHE, 1996).  

Algumas das razões sugeridas por Parkhe para este fato podem ser: (a) desconhecimento dos 

objetivos e motivos verdadeiros da existência da JV, e não declarados pelas empresas 

controladoras; (b) desempenho financeiro medíocre pode ser aceitável se a JV for um centro 

de custos, com o objetivo, por exemplo, de funcionar como fonte de obtenção de 

conhecimento que será aproveitado de forma sinérgica por suas controladoras; (c) período de 

duração e sobrevivência podem estar associados com a existência de altas barreiras de 

entrada, e não com o sucesso da JV em si. 

Venkatraman e Ramanujam (1986) afirmam que utilizar uma simples fórmula como 

instrumento de medida para aferição dos resultados de alianças estratégicas e JVs é uma ação 

restrita e pouco eficaz. Sugerem que resultados devam ser capturados por uma combinação 

das medidas financeiras (que os autores denominaram de domínio financeiro), operacionais 

(domínio financeiro associado ao desempenho operacional) e de efetividade (domínio 

organizacional). 

Alternativamente à integração vertical, as JVs são a forma de aliança estratégica preferida 

para transferência de know-how tácito, ou seja, aquele tipo de conhecimento ou tecnologia 

não-codificável e, portanto, muito difícil de ser patenteada. São exemplo de know-how tácito: 

conhecimento das especificidades de um mercado ou país; conhecimento de canais de 

distribuição, avaliação de crédito, dentre outros  (HENNART, 1988).  

Há evidências empíricas sobre a preferência do uso de JVs para transferência de 

conhecimentos não-codificáveis sobre contratos de licenciamento de tecnologias no caso da 
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indústria de alumínio, especificamente na formação de JVs para a produção de alumina 

(STUCKEY, 1983). 

Neste ponto, cabe ressaltar que o propósito desta pesquisa é investigar o provável 

relacionamento existente entre anúncios de formação de alianças estratégicas e a criação de 

valor para as empresas participantes, propósito que difere e não pode ser confundido com a 

avaliação de desempenho ou dos resultados alcançados por alianças formalmente constituídas. 

A seguir, serão apresentadas algumas evidências empíricas encontradas sobre a criação de 

valor devido a anúncios de formação de alianças estratégicas. 

 

2.3   ALIANÇAS ESTRATÉGICAS E A CRIAÇÃO DE VALOR 

 

Diversos estudos empíricos relacionam anúncio de formação de alianças estratégicas com a 

criação de valor para as empresas envolvidas (HARRINGAN, 1988; GLEASON, MATHUR e 

WIGGINS, 2003). Particularmente, no caso específico de anúncios de formação de joint 

ventures, a literatura é bastante vasta e abrangente (MCCONNELL e NANTELL, 1985; KOH 

e VENKATRAMAN, 1991; MADHAVAN e PRESCOTT, 1995; DAS, SEN e SENGUPTA, 

1998; HARRINGAN, 1988; GLEASON, MATHUR e WIGGINS, 2003; WOOLRIDGE e 

SNOW, 1990).  

McConnell e Nantell (1985), em trabalho seminal realizado com 210 empresas norte-

americanas, envolvendo 136 joint ventures no período compreendido entre 1972-79, 

reportaram que anúncios de formação de JVs apresentaram correlação positiva e 
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estatisticamente significante com o retorno das ações das suas empresas controladoras, 

considerando o dia do anúncio.  

Estudos empíricos realizados por Harrigan (1988) com uma amostra de 895 alianças 

estratégicas, abrangendo 23 diferentes indústrias no período de 1924 a 1985, sugerem que as 

alianças estratégicas (incluindo as joint ventures) que alcançam melhores resultados são 

aquelas em que as empresas participantes estão relacionadas verticalmente (em produtos, 

mercados e/ou tecnologias) com o objeto da aliança, ou mesmo relacionadas horizontalmente 

entre si, do que outras que não estão verticalmente ou horizontalmente relacionadas. 

Resultado semelhante foi apontado por Koh e Venkatraman (1991) em estudo realizado com 

uma amostra de 175 anúncios de formação de joint ventures. Os autores reportaram que joint 

ventures formadas por empresas controladoras que possuem atividades relacionadas, isto é, 

tanto as empresas controladoras quanto a joint venture formada por elas atuam no mesmo 

segmento de produto ou mercado, obtêm na média, retornos anormais maiores que outras joint 

ventures formadas com propósitos não-relacionados às atividades das suas controladoras.  

Um outro estudo desenvolvido por Madhavan e Prescott (1995) sugere que os retornos 

anormais obtidos pelo anúncio de formação de  joint venture estão relacionados com a clareza 

e facilidade como essa informação é recebida pelos investidores. Argumentam que a 

habilidade dos investidores em perceber claramente os benefícios originados por uma 

determinada joint venture é fator crítico nesse processo. 

Das, Sen e Sengupta (1998) sugerem que anúncios atribuídos à formação de alianças 

estratégicas tecnológicas obtêm, na média, retorno anormal maior que anúncios relacionados a 

alianças de mercado. Empresas que implementam alianças tecnológicas sugerem possuir 

produtos em início de ciclo de vida, prometendo melhores retornos no longo prazo. Ao 
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contrário, alianças de mercado possuem como fonte de benefícios apenas a estimulação da 

demanda. 

 

2.4   PESQUISAS PASSADAS SOBRE ALIANÇAS ESTRATÉGICAS NO BRASIL 

 

No Brasil, poucas pesquisas foram realizadas sobre alianças estratégicas ou joint ventures, 

quer sejam formadas entre empresas de capital nacional, multinacionais ou entre ambas. Nota-

se que a grande maioria dos trabalhos publicados está relacionada à investigação das 

motivações da formação das alianças estratégicas, sendo em quase sua totalidade pesquisas de 

natureza qualitativa. A seguir, serão apresentados de forma sucinta alguns estudos recentes 

realizados no Brasil sobre as alianças estratégicas. 

Klotzle (2002) sugere que um dos motivos para tal deficiência é a ausência de um referencial 

teórico consistente, que sirva como base para o desenvolvimento de estudos empíricos sobre 

alianças estratégicas no Brasil. Propõe um modelo teórico baseado em duas teorias que o 

autor considerou relevantes para o estudo de parcerias estratégicas: a Teoria da Visão Baseada 

em Recursos e a Teoria de Aprendizagem Organizacional. 

Almeida, Silva e Almeida Júnior (1998), apoiados nas tipologias de análise de indústrias e da 

concorrência de Mintzberg e Porter, desenvolveram estudo no período de 1994 a 1996, 

incluindo 45 dos 50 maiores bancos de 1996, segundo estudo da Fundação Getúlio 

Vargas/IBRE (Ranking FGV de Bancos -1997), correspondendo a mais de 98% do market 

share no Brasil pelo critério dos ativos totais. Reportaram que, de maneira geral, a aplicação 

do modelo de Porter demonstrou ser consistente na análise da indústria financeira em 
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operação no Brasil. Entretanto, sustentam os autores, a tipologia de Mintzberg parece não ter 

o mesmo poder explanatório. 

Dutra (1997), adotando para a análise o modelo de vantagem competitiva elaborado por 

Michael Porter, realizou estudo de caso comparativo envolvendo cinco empresas mineiras, 

com o  objetivo de caracterizar e descrever o processo de internacionalização, via formação de 

joint ventures. O estudo buscou identificar: os objetivos para a internacionalização, motivação 

para a formação de joint venture, vantagens competitivas consideradas para a seleção dos 

parceiros, dificuldades na formação e implementação da joint venture e aprendizado.  

Matos e Santos Júnior (1998) analisaram a formação de alianças estratégicas em firmas do 

setor avícola brasileiro. Com o objetivo de se tornarem mais competitivas, essas empresas  

buscavam a formação de alianças com parceiros nacionais e internacionais. Os autores 

constataram que, entre as empresas, o crescimento do número de alianças está associado a 

questões relacionadas à ampliação dos mercados atuais; ao fornecimento de matérias-primas 

de rigorosas especificações; à distribuição compartilhada de produtos e à transferência de 

tecnologia.  

Também observaram a existência de uma grande diversidade na motivação para sua formação 

marcada por economias de escala e de escopo, por eliminação de riscos e incremento da 

estabilidade no fornecimento de insumos, por transferência de tecnologias incorporadas no 

material genético ou no processamento e preparação dos produtos, por complementaridade 

dos ativos e sinergia dos processos e por ampliação de seus mercados tanto internos quanto 

externos, associada a ganhos de competitividade. 
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Santos (1998) analisou o impacto da cultura na formação das alianças estratégicas. O autor 

procurou estabelecer uma interação entre os conceitos de aliança estratégica e cultura, 

demonstrando o quanto esta última pode ser crucial na formação das alianças. 

Lopes et al. (2000) realizaram ensaio teórico, a partir de estudos sobre alianças estratégicas no 

MERCOSUL e, em especial no Brasil, visando apresentar uma análise contemplando duas 

perspectivas teóricas rivais, evidenciando o papel do mercado e das instituições. Os autores 

adotaram como referencial a Teoria dos Custos de Transação (TCT),  na qual são 

considerados os ganhos obtidos nas transações e a Teoria Institucional (TI), em que se 

pressupõem alianças estratégicas como fenômenos sociais coletivos sujeitos a influências 

culturais, sociais e políticas. 

Robles (2000), baseando-se em fontes secundárias, procurou identificar as novas formas de 

arranjos institucionais para a contratação e operação dos serviços de logística integrada por 

intermédio de operadores logísticos nas indústrias automotivas brasileiras. Para o autor, essas 

relações caracterizam-se como verdadeiras alianças estratégicas e como parte fundamental na 

implantação de novas formas de produção na indústria.  

Por sua vez, Ruffoni e Zawislak (2000), em pesquisa realizada com as empresas que 

pertencem à cadeia de fornecimento da indústria automotiva do Rio Grande do Sul, 

observaram que em torno de 25% das empresas que pertencem a essa cadeia produtiva 

possuem alianças estratégicas. Ainda segundo Ruffoni e Zawislak (2000),  empresas de 

grande porte e empresas que lidam com produtos tecnologicamente mais complexos se 

destacam na formação de alianças. 

Baseando-se nas tipologias clássicas de  Porter e Mintzberg, Silva (2001) propôs um modelo 

teórico relacionando grupos estratégicos, alianças estratégicas, ambiente e desempenho. 
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Como resultado dos testes empíricos, realizados em uma amostra representando 58,3% do 

universo da indústria brasileira de seguros, o autor demonstrou o poder explanatório superior 

da tipologia de Mintzberg e o melhor desempenho das empresas que adotaram diferenciação 

(Porter) e Diferenciação por Imagem (Mintzberg). 

Gouveia de Oliveira (2002) realizou três estudos de casos (Super Rede, Farmanossa e 

Unilivros) visando estabelecer uma conexão entre a realidade das experiências das pequenas e 

médias empresas de Fortaleza (CE), envolvidas em esquemas de integração estratégica, quer 

seja vertical ou horizontal, e os modelos teóricos sobre alianças estratégicas, que estão 

amplamente fundamentados em estudos de casos de grandes corporações internacionais.  

O autor observou que, em linhas gerais, os conceitos fundamentais dessas teorias são 

aplicáveis à realidade local, tais como as classificações – em função da integração vertical ou 

horizontal. Entretanto, outros aspectos como o processo de formação da aliança, de seu 

gerenciamento e a questão da motivação para aliança não podem ser correlacionados 

integralmente com a realidade das pequenas e médias empresas nacionais. 

Um outro estudo sobre alianças de pequenas empresas foi realizado por Bispo e Schlemm 

(2003). Neste ensaio, os autores buscaram analisar a relação entre o estabelecimento de 

alianças de pequenas empresas inseridas em clusters e as possibilidades de construção de suas 

bases de recursos, incluindo as prováveis conseqüências competitivas e empreendedoras. O 

conceito de base de recursos segue a nomenclatura proposta por Brush, Greene e Hart12 

(2002, apud BISPO e SCHLEMM, 2003). Os autores concluem que alianças estratégicas de 

pequenas empresas inseridas em clusters podem fortalecer a construção de suas bases de 

                                                           
 
 
12 BRUSH, C. G.; GREENE, P. G.; HART, M. M. Empreendedorismo e Construção da Base de Recursos. 
Revista de Administração de Empresas. São Paulo: v. 42, n. 1, p. 20-35, Jan./Mar. 2002. 
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recursos proporcionando-as melhores condições competitivas frente às grandes empresas, 

além de estimular a atividade empreendedora local.  

Ferreira (2003) analisa, por meio de estudo de caso, os motivos para a formação de alianças 

na cadeia produtiva da carne bovina no Rio Grande do Sul, composta por empresas 

frigoríficas, produtores primários e empresas fornecedoras de insumos para a produção.  

Partindo da identificação das diferentes formas de estruturação destes grupos organizados 

dentro da cadeia, a autora analisou estas organizações com o propósito de investigar: (a) quais 

as motivações que levaram as empresas a adotar uma forma diferenciada de coordenação que 

não via mercado; (b) que estratégias foram desenvolvidas; (c) como é o relacionamento entre 

os agentes.  

A partir dos resultados obtidos, a autora concluiu que, no caso de produtos diferenciados, há 

uma tendência à estruturação de formas de gestão e organização das cadeias produtivas 

também diferenciadas. 

Freitas (2003), partido da análise dos modelos de evolução já existentes, propõe um novo 

modelo teórico que tenta explicar o processo de evolução das alianças, partindo dos câmbios 

que se produzem, tanto em fatores endógenos como exógenos e que afetam seus resultados ao 

longo do tempo. A contrastação empírica se dá por intermédio de um estudo de caso dos vinte 

e dois anos de vida de uma joint venture hispano-brasileira, utilizando-se de metodologia 

qualitativa.  

De acordo com a autora, a contrastação realizada na pesquisa permite a confirmação, pelo 

menos para este caso, de algumas relações estudadas por diversos autores sobre as alianças 

entre empresas. Afirma ainda a autora que a confiança representa um importante papel na 
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manutenção das alianças, reduz a propensão para atuar de maneira oportunista e se apresenta 

como uma característica das alianças bem sucedidas. 

Por fim, em estudo de caso fundamentado por pesquisa qualitativa, Freitas e Medeiros (2004) 

analisam o desempenho da aliança estratégica de faturamento conjunto entre empresas de 

telecomunicações, tendo como base três dimensões analíticas – as condições da aliança, as 

características das empresas parceiras e as condições ambientais. Concluem os autores, ainda 

que de maneira preliminar, que a aliança possui desempenho positivo. O atendimento dos 

objetivos estratégicos, especialmente o atendimento das demandas legais/regulatórias, firmou-

se como uma questão chave para o sucesso da aliança.  

Conforme pode ser evidenciado nessa revisão bibliográfica, poucos estudos sobre alianças 

estratégicas e joint ventures foram realizados no Brasil nos anos precedentes. Particularmente, 

pesquisas quantitativas relacionadas aos resultados obtidos pela formação de alianças são 

praticamente inexistentes. 

O propósito desta pesquisa, conforme já descrito nos capítulos anteriores, será investigar o 

impacto dos anúncios de formação de alianças estratégicas pelas empresas brasileiras, por 

meio da elaboração de estudo de evento, no valor de mercado de suas ações negociadas na 

BOVESPA. 

A inexistência de pesquisas similares realizadas no Brasil sobre esse tema confere especial 

relevância a este trabalho. 
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2.5   HIPÓTESE DO MERCADO EFICIENTE 

 

De acordo com a teoria tradicional para valoração de ativos, o valor de mercado das empresas 

é obtido a partir da soma de duas parcelas. A primeira, representada pelo valor presente 

líquido da expectativa de fluxos de caixa futuros gerados pela empresa a partir dos seus ativos 

e das suas operações atuais. A segunda, pelo valor presente líquido da expectativa de fluxos 

de caixa futuros gerados a partir das oportunidades de crescimento que se vislumbram 

disponíveis para serem capturadas pela empresa (BREALEY e MYERS, 2003). 

As oportunidades de crescimento, nesse caso, são os projetos selecionados pelos gestores das 

empresas ao longo do tempo. Alianças estratégicas são, portanto, algumas das opções 

disponíveis que podem ser escolhidas pelos gestores como alternativas para viabilizar o 

crescimento das suas empresas. Assim, o valor de mercado de uma determinada empresa pode 

ser expresso pela equação 
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onde: 

VE  representa o valor presente líquido da empresa; 

tatuaisAtivosFC )(  é o fluxo de caixa livre do patrimônio líquido da empresa no instante de 

tempo t ; 
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tdesOportunidaFC )(  é o fluxo de caixa líquido das oportunidades de crescimento da 

empresa no instante de tempo t ; 

k  é a taxa de desconto adotada para o fluxo de caixa, representada, em geral, por uma 

ponderação entre o custo de oportunidade do capital do acionista e o custo médio das dívidas 

da empresa; 

N  representa o período de tempo adotado para a valoração da empresa. 

 

Entretanto, o valor da empresa modifica-se constantemente na medida em que novas 

informações sobre o mercado de ações como um todo ou novas informações específicas sobre 

a própria empresa chegam ao mercado financeiro e modifiquem a expectativa do mercado à 

cerca dos fluxos de caixa gerados por seus ativos atuais e futuros. 

Para Ross, Westerfield e Jaffe (1995), a principal função dos mercados financeiros é ajustar 

os diferentes padrões intertemporais de consumo às preferências dos diferentes indivíduos, 

permitindo assim que os recursos financeiros possam ser eficientemente alocados de agentes 

com escassas oportunidades de investimento e abundância de recursos para agentes 

possuidores de grandes oportunidades de investimento e escassez de recursos financeiros. 

Além da eficiência alocacional, a hipótese do mercado eficiente tem como principal objeto de 

análise a eficiência informacional. A eficiência informacional pode ser explicada por meio do 

conceito de mercado no qual os preços das ações forneçam sinais precisos para a alocação de 

recursos, ou seja, um mercado em que as empresas possam tomar decisões de produção e 

investimentos e os investidores possam escolher as ações das empresas sob o pressuposto de 

que os seus preços reflitam plenamente, em qualquer tempo, todas as informações disponíveis 
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(FAMA, 1970). A esse mercado, cujo preço das ações refletem integralmente as informações 

disponíveis, Fama denominou de mercado eficiente. 

Como base nesse conceito de eficiência de mercado, Fama (1970) dividiu a eficiência 

informacional13 em três categorias principais: forma fraca, forma semiforte e forma forte. 

Um mercado é considerado eficiente em uma forma fraca quando incorpora integralmente a 

informação contida em preços passados. Ou seja, nesse tipo de mercado, admite-se que não é 

possível obter retornos anormais com base em retornos históricos. 

Por outro lado, um mercado eficiente em sua forma semiforte pressupõe que os preços das 

ações devem refletir instantaneamente todas as informações disponíveis. Portanto, nesse caso, 

admite-se não ser possível obter ganhos anormais com base em informações tornadas 

públicas. 

Por fim, um mercado eficiente em sua forma forte foi definido por Fama (1970) como sendo 

aquele em que os preços refletem toda a informação, publicamente disponível ou privada. Ou 

seja, nessa forma de eficiência de mercado, admite-se que mesmo os agentes que possuam 

informações privilegiadas (insider traders) não teriam condições de obter retornos anormais 

com o uso delas. Entretanto, o próprio Fama (1991) reconhece a fragilidade desta hipótese ao 

comentar sobre as dificuldades da realização de testes empíricos para validação desta 

                                                           
 
 
13 Ao formular as hipóteses do mercado eficiente, Fama (1970) determinou três condições suficientes (porém não 
necessárias) para a eficiência de mercado: (a) não há custos de transação na negociação das ações; (b) toda 
informação disponível pode ser obtida sem custos para todos os participantes do mercado; (c) todos concordam 
com as implicações das informações correntes para os preços correntes e para a distribuição dos preços futuros 
de cada ação. 
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hipótese. Ele afirma que “... evidência em que gestores profissionais de fundos de 

investimento possuam informação privada é, entretanto, obscura, turva...”14 (p. 1577). 

Alguns autores consideram a eficiência de mercado em termos de quanto o preço de um ativo 

se desvia do verdadeiro valor da empresa. Quanto menores e menos persistentes são os 

desvios, mais eficiente é o mercado. Neste conceito de eficiência de mercado, não é exigido 

que o preço de mercado seja igual, a todo o momento, ao verdadeiro valor. A única condição 

exigida é que os erros nos preços de mercado ocorram de forma aleatória e não enviesada 

(DAMODARAN, 2004). 

Outra forma de se avaliar a eficiência de mercado é ver quão rapidamente e quão bem os 

mercados reagem a novas informações. O valor do ativo deve aumentar (ou diminuir) quando 

novas informações que afetem o fluxo de caixa, o crescimento ou o risco do ativo chegarem 

ao mercado. Em um mercado eficiente, o preço do ativo vai se ajustar instantaneamente e, na 

média, corretamente às novas informações, conforme mostrado no Gráfico 1 (BROWN, 

HARLOW e TINIC15, 1988; apud DAMODARAN, 2004; ROSS, WESTERFIELD e JAFFE, 

1995). 

                                                           
 
 
14 Tradução de: “...evidence on whether professional investment mangers (mutual fund and pension fund) have 
private information is, however, murky, clouded…”. 
15 BROWN, K. C.; HARLOW, W. V.; TINIC, S. M. Risk Aversion, Uncertain Information and Market 
Efficiency. Journal of Financial Economics. 22, 355-385. 
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Novas informações são reveladas ao mercado
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instantaneamente 
à informação

 

Gráfico 1: Ajuste de preços em um mercado eficiente 
Fonte: Adaptado de Damodaran (2004, p. 135) 

 

Em mercados pouco eficientes, o ajuste será mais vagaroso se os investidores levarem mais 

tempo para avaliar o impacto da informação sobre o valor. O Gráfico 2 apresenta exemplo, de 

forma esquemática, de um mercado que incorpora lentamente novas informações nos preços. 
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Gráfico 2: Um mercado que aprende devagar 
Fonte: Adaptado de Damodaran (2004, p. 135) 

 

Por outro lado, o mercado poderia se ajustar instantaneamente a novas informações 

divulgadas, entretanto, superestimando (ou subestimando) o efeito das novas informações 

sobre o valor. Assim sendo, o preço do ativo vai aumentar (ou diminuir) mas que deveria, 

necessitando de ajuste posterior. O Gráfico 3 apresenta exemplo de um mercado ineficiente 

reagindo exageradamente a novas notícias. 
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Gráfico 3: Um mercado reagindo exageradamente 
Fonte: Adaptado de Damodaran (2004, p. 136) 

 

A eficiência de mercado tem sido um dos tópicos mais estudados em finanças corporativas 

nos anos recentes. A existência de um vasto conjunto de trabalhos empíricos sobre o tema, 

tem contribuído para sustentar a crença de que os mercados financeiros são 

informacionalmente eficientes com respeito às informações públicas disponíveis. Isto 

significa que os preços dos ativos refletem todas as informações públicas e reagem 

rapidamente à divulgação de novas informações que possam afetar os ricos ou retornos das 

ações (BREALEY e MYERS, 2003). 

Entretanto, mesmo tendo conquistado uma importância significativa no meio acadêmico, a 

hipótese de eficiência de mercado é alvo de críticas. Haugen e Baker (1995), por exemplo, 

baseados em pesquisa realizada com 3.000 ações de empresas, abrangendo cinco diferentes 

mercados durante o período de 1979 a 1993, sugerem que os mercados “... são povoados por 

investidores que exibem formas de comportamento de investimento que resultam em causas 
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determinantes de diferenças no retorno esperado altamente similares”16. Para os autores, esses 

resultados revelam uma possível falha da hipótese de eficiência de mercado. 

Apesar dos vários argumentos contrários, a hipótese de eficiência do mercado postulada por 

Fama (1970 e 1991) trouxe contribuições relevantes para a teoria financeira e para o 

entendimento do funcionamento do mercado. Nesta pesquisa, optou-se por adotar a hipótese 

da eficiência de mercado como referencial teórico da investigação empírica conduzida. Para a 

escolha desta teoria, levou-se em conta a vantagem de se adotar um arcabouço conceitual 

sólido e amplamente aceito, a despeito de suas críticas e limitações restritivas. 

 
 

 

                                                           
 
 
16 Tradução de: “...are populated by investors who exhibit forms of investment behavior that result in highly 
similar determinants of differences in expected return”. 



 

 
 
 

54 

 

3   METODOLOGIA DE PESQUISA 

 

3.1   O MÉTODO DE PESQUISA 

 

Na presente pesquisa tem-se como objetivo verificar se o mercado de capitais reage 

reavaliando o valor das ações das empresas quando são reveladas informações relativas à 

formação de alianças estratégicas. Para tal, o método utilizado é o estudo de evento, uma 

metodologia que permite quantificar o impacto de determinadas informações sobre os preços 

das ações das companhias abertas no mercado de capitais. 

O método de estudo de evento foi desenvolvido para medir o efeito de um evento não 

antecipado (unanticipated event) nos preços das ações. Um evento não-antecipado refere-se às 

notícias publicadas na imprensa cujo conteúdo não tenha sido de conhecimento prévio do 

mercado, nem os investidores e demais participantes do mercado de capitais tenham obtido 

ganhos com tal informação. Assim, os retornos anormais são assumidos como o reflexo da 

reação do mercado em face ao anúncio de novas informações relevantes (McWILLIAMS e 

SIEGEL, 1997). 

Ainda segundo McWilliams e Siegel (1997), a vantagem em se utilizar o método do estudo de 

evento reside no fato de que esse método desconsidera a utilização dos dados contábeis das 

empresas, tais como o lucro. Esses dados, em geral, não refletem o real desempenho das 

empresas. Fama (1991) também sustenta que o preço das ações em um mercado com 

eficiência semiforte representa melhor o valor da empresa que as informações contábeis 

disponíveis, pois, em sua formação, o preço das ações reflete o valor presente de todos os 

fluxos de caixa futuro descontados, incorporados a todas as informações relevantes.  
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Colocando de forma simples, o estudo de evento busca detectar se a divulgação de 

determinadas informações relevantes afeta o comportamento dos preços das ações. 

Campbell, Lo e MacKinlay (1997) reportam que o primeiro estudo de evento foi publicado 

por Dolley17 (1933, apud CAMPBELL, LO e MACKINLAY, 1997). Dolley analisou os 

efeitos sobre os preços nominais de ações de empresas quando da ocorrência de 

desdobramentos dessas ações (splits). Para tal, utilizou uma amostra de 95 desdobramentos 

ocorridos no período compreendido entre 1921 e 1933. Concluiu que os preços das ações 

subiram em 57 casos, declinaram em 26 outros e, nos doze casos restantes não apresentaram 

variações. 

Nas décadas subseqüentes, o nível de sofisticação dos estudos de evento cresceu 

consideravelmente para medir os efeitos das publicações de anúncios, realizados por 

companhias abertas, sobre as alterações nos preços das ações. 

McWilliams e Siegel (1997) sustentam que estudo de evento, necessariamente, baseiam-se 

nos seguintes pressupostos:  

� os mercados são eficientes; 

� não há antecipação de eventos e; 

� não há efeitos sobrepostos (confounding effects) que possam influenciar os resultados no 

período de análise ou janela do evento (event window). 

O pressuposto de que os mercados são eficientes, em sua forma semiforte (FAMA, 1970 e 

1991), implica que o preço das ações incorpora todas as informações relevantes disponíveis 

                                                           
 
 
17 DOLLEY, J. Characteristics and Procedure of Common Stock Split-Ups. Harvard Business Review, 1933, p. 
316-326. 
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no mercado em que essas ações são negociadas. Então, quaisquer novas informações 

financeiras relevantes reveladas aos investidores serão rapidamente incorporadas aos preços 

das ações. 

O segundo pressuposto refere-se ao fato de que quaisquer anúncios ou informações 

financeiras relevantes são publicadas na imprensa ou em outra mídia apropriada para que 

todos os agentes obtenham a mesma informação, no mesmo instante. Nenhum agente pode ter 

conhecimento prévio desse anúncio e assim, negociar ações e obter ganhos com a antecipação 

dessa informação. Entretanto, na prática, dependendo da natureza do evento, nem sempre esse 

pressuposto é possível de ser respeitado. Por exemplo, informações sobre mudança de 

controle, fusões, aquisições ou troca de altos executivos nas corporações, em geral, são do 

conhecimento do mercado mesmo antes do seu anúncio oficial. 

Para McWilliams e Siegel (1997) o terceiro pressuposto é, talvez, a mais crítica premissa do 

método do estudo de evento. Baseia-se no fato de que o pesquisador possua as habilidades e 

os cuidados necessários para isolar os efeitos do evento em estudo de outros efeitos, referentes 

à ocorrência de outros eventos. Assume-se que não há sobreposição de efeitos provenientes de 

outros eventos, que não aquele objeto do estudo. Como regra geral, quanto maior a janela ou 

período de análise, maior a probabilidade de serem capturados efeitos sobrepostos. 

 

3.2   OPERACIONALIZAÇÃO DA PESQUISA 

 

Do ponto de vista prático, não há uma estrutura única para a condução de um estudo de 

evento. Nesta pesquisa, segui-se a estrutura de estudo de evento composta de sete etapas 
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proposta por Campbell, Lo e MacKinlay (1997). A estrutura proposta pelos autores é 

apresentada a seguir no Esquema 4. 

 

 

 

 
 

Esquema 4: Etapas de um estudo de evento 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 
 
 
3.2.1  Etapa 1 – Definição do evento 

 

É a primeira etapa de qualquer estudo de evento. Neste ponto, deve-se identificar o evento de 

interesse do estudo e o período de análise durante o qual o preço das ações da empresa 

determinada será observado. Esse período é também conhecido como janela do evento (event 

window). Na prática, geralmente, a janela do evento possui poucos dias de duração. Para 

McWilliams e Siegel (1997) janelas de evento muito longas violam o pressuposto da 

eficiência de mercado em sua forma semiforte. Além disso, conferem dificuldade adicional na 

análise e separação da sobreposição de efeitos causados por outros eventos que não são 

objetos do estudo.  

Assim, o primeiro desafio do pesquisador no desenvolvimento de um estudo de evento se 

constitui em determinar o tamanho da janela do evento, ou seja: a quantidade de dias 

anteriores e posteriores à efetiva data do evento. Para Barbosa e Camargos (2003) a 

determinação dessa janela envolve um certo grau de subjetividade e arbitrariedade do 
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pesquisador e depende da natureza do evento objeto de estudo. Entretanto, em consonância 

com McWilliams e Siegel (1997), também sugerem que a janela de eventos não deve ser 

muito extensa para que sejam minimizados os riscos de se englobarem outros eventos, 

enviesando-se os resultados da pesquisa. 

De fato, estudos diversos de eventos realizados por Woolridge e Snow (1990), Madhavan e 

Prescott (1995), Koh e Venkatraman (1991), dentre outros, reportam resultados 

estatisticamente significativos para janelas de eventos pequenas e iguais a dois dias. 

No caso desta pesquisa, o evento objeto de estudo é o anúncio de formação de alianças 

estratégicas publicadas como fatos relevantes na CVM, BOVESPA, website das empresas 

integrantes do estudo, jornais de circulação nacional e publicações especializadas. 

De acordo com a Instrução CVM no. 358, de 3 de janeiro de 2002, um fato ou ato relevante é: 

... qualquer decisão de acionista controlador, deliberação da assembléia geral ou dos 
órgãos de administração da companhia aberta, ou qualquer ato ou fato de caráter 
político-administrativo, técnico, negocial ou econômico-financeiro ocorrido ou 
relacionado aos seus negócios que possa influir de modo ponderável: (1) na cotação 
dos valores mobiliários de emissão da companhia aberta ou a eles referenciados; (2) 
na decisão dos investidores de comprar, vender ou manter aqueles valores 
mobiliários; (3) na decisão dos investidores de exercer quaisquer direitos inerentes à 
condição de titular de valores mobiliários emitidos pela companhia ou a eles 
referenciados. 

Além dos fatos relevantes publicados na CVM, também foi utilizada a base de dados da 

empresa LAFIS Consultoria, Análises Setoriais e de Empresas (www.lafis.com.br). A LAFIS 

é uma empresa que provê conteúdo e ferramentas para análises de empresas de capital aberto 

e capital fechado, com o apoio de um banco de dados estruturado que dispõe de um histórico 

de mais de dez anos de balanços completos, cotações históricas e eventos societários das 

empresas (dividendos, subscrições, etc.). 
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Nesta base de dados foram pesquisadas de notícias relevantes publicadas em jornais de 

circulação nacional sobre a formação de alianças estratégicas no período compreendido entre 

abril/1996 a setembro/2006, além da cotação das ações das empresas relacionadas na 

pesquisa, no período do evento.  

A janela do evento considerada nesta pesquisa foi de 12 dias: o dia imediatamente anterior à 

data da publicação anúncio sobre formação de alianças, o próprio dia do anúncio e os dez 

próximos dias subseqüentes à publicação do anúncio. Embora, como já citado anteriormente, 

muitos autores tenham utilizado janelas de dois dias na condução de estudos de evento, optou-

se por adotar uma abordagem mais conservadora, levando-se em consideração a possibilidade 

de ocorrência de atrasos na publicação da informação e na possível lentidão do mercado em 

incorporar as novas notícias no preço dos ativos. O Esquema 5 a seguir ilustra o período 

escolhido para a janela do evento. 

 

 

 

Esquema 5: Período da janela do evento  
Fonte: Elaborado pelo autor 

 
 
 

3.2.2  Etapa 2 – Critério de seleção da amostra 

 

Após a identificação do evento de interesse foi necessário definir o critério a ser utilizado para 

inclusão (ou rejeição) das empresas que participarão da pesquisa. Para efeito desta pesquisa, 
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participaram todas as empresas de capital aberto, listadas na BOVESPA e que publicaram 

fatos relevantes na CVM, jornais de circulação nacional ou mídia especializada sobre a 

formação de alianças estratégicas no período compreendido entre abril/1996 a setembro/2006. 

Nas seções 3.3.1 e 3.3.2 serão descritos os procedimentos adotados para formação da amostra 

inicial e da amostra da pesquisa utilizadas na elaboração deste estudo. 

 

3.2.3  Etapa 3 – Cálculo dos retornos normal e anormal 

 

Soares, Rostagno e Soares (2002) definem dois métodos para o cálculo dos retornos das 

ações: capitalização discreta ou capitalização contínua (ou logarítmica). De acordo com os 

autores, a forma a ser utilizada dependerá da maneira como o pesquisador percebe a dinâmica 

informacional do mercado e a reação do mesmo às informações. 

Na forma discreta considera-se que as informações chegam em momentos distintos, causando 

variações discretas nos preços das ações. Assim, a mensuração dos retornos na forma 

tradicional, poderá ser definida como: 

 

1
1,

,
, −










=

−ti

ti

ti
P

P
R  Equação 3.1       

 

sendo tiR , , tiP , e 1, −tiP , respectivamente, a taxa de retorno da ação i na data t, o preço da ação i 

na data t e o preço da ação i na data t-1. 
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Uma vez que a probabilidade da razão ( tiP , / 1, −tiP ) gerar números entre zero e um é idêntica à 

probabilidade de gerar resultados superiores a um pois, no curto prazo, o comportamento dos 

preços das ações segue um passeio aleatório (random walk), este modelo implica 

necessariamente em uma distribuição de freqüência assimétrica à direita. De fato, 

considerando que os preços das ações não podem assumir valores negativos, temos pela 

Equação 3.1 que o menor valor assumido para taxa de retorno tiR ,  será igual a –1 (no caso de 

tiP ,  < 1, −tiP  e para valores muito grande de 1, −tiP ). Entretanto, quando tiP ,  > 1, −tiP  e os valores 

para 1, −tiP  estiverem próximos de zero, serão produzidos valores elevados para tiR , , tendendo 

a infinito (+∞ ). Matematicamente pode-se expressar esses valores limites pelas expressões: 
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Graficamente tem-se a seguinte apresentação: 
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Gráfico 4: Distribuição assimétrica dos retornos discretos 
Fonte: Adaptado de Soares, Rostagno e Soares (2002, p. 5) 

 

A utilização da capitalização contínua pressupõe que as informações de mercado acontecem a 

todo o momento, e que as ações reagem de forma contínua a estas informações (SOARES, 

ROSTAGNO e SOARES, 2002). Nesse método, é extraído o logaritmo natural (ou neperiano) 

da divisão de  tiP ,  por 1, −tiP . Seu cálculo é dado pela equação: 
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onde tiR , , tiP , e 1, −tiP  são, respectivamente, a taxa de retorno da ação i na data t, o preço da 

ação i na data t e o preço da ação i na data t-1. 

Quando extraído o logaritmo natural da razão entre tiP , e 1, −tiP  a curva de distribuição de 

freqüência torna-se simétrica18 pois, o logaritmo natural de números situados entre zero e um 

é sempre um número negativo e o logaritmo natural de um número maior que um é sempre  

positivo. De forma gráfica tem-se a seguinte curva de distribuição de freqüência: 

 

Freqüência

Retorno

+ 8µ– 8

Freqüência

Retorno

+ 8µ– 8

 

Gráfico 5: Distribuição dos retornos pela capitalização contínua 
Fonte: Adaptado de Soares, Rostagno e Soares (2002, p. 6) 

 

                                                           
 
 
18 Entretanto, a simetria não garante a normalidade da distribuição. 
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Nesta pesquisa optou-se pelo método da capitalização contínua (ou logarítmica) para o 

cálculo das taxas de retorno das ações das empresas, uma vez que a BOVESPA se assemelha 

a um mercado contínuo. 

Para avaliação do real impacto de um evento fez-se necessário calcular o retorno anormal. O 

retorno anormal da ação foi calculado pela diferença existente entre o retorno realmente 

ocorrido, ex post, apurado na janela de evento determinada, e o retorno normal, também 

apurado na mesma janela de evento. 

Então, para cada empresa i e a data  t  tem-se: 

 

tititi RR=AR ,,,
ˆ−          Equação 3.3 

 

onde tiAR , , tiR ,  e tiR ,
ˆ  são,  respectivamente, o retorno anormal, o retorno real ocorrido e o 

retorno normal estimado para a empresa caso o evento não houvesse ocorrido. 

Depois de calculado o retorno anormal diário dado para cada empresa, calculou-se o retorno 

anormal médio, para um determinado dia, utilizando-se a seguinte equação: 
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onde tAR  é o retorno anormal médio (average residuals)  para um determinado dia t  e  N  é 

o número de empresas da amostra. 

O último passo dessa etapa consistiu em acumular os retornos médios anormais por todo o 

período da janela do evento, conforme a Equação 3.5 a seguir: 
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tARCAR         Equação 3.5 

 

onde CAR  é o retorno anormal médio acumulado (cumulative average residuals) entre o 

período 1t  e 2t  da janela do evento.  

De acordo com Weston, Siu e Johnson (2001) existem basicamente três métodos para se 

calcular os retornos normais das ações de uma determina empresa selecionada. São eles: o 

método de retorno da média ajustada (mean adjusted return method); o método do modelo 

de mercado (market model method)  e o método de retorno de mercado ajustado (market 

adjusted return method).  

No método de retorno da média ajustada, arbitra-se um período para cálculo dos retornos 

diários das ações da empresa escolhida, denominado de janela de estimação (estimation 

window), que deverá incluir somente dias livres da influência do anúncio do evento em 

estudo. Campbell, Lo e MacKinlay (1997) denominam essa etapa da estrutura proposta para 

condução de estudos de evento de procedimento de estimação.  

A janela de estimação deverá posicionar-se, preferencialmente, antes do período definido para 

a janela do evento ou, embora de forma pouco comum, também poderá posicionar-se depois 
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(ou mesmo antes e depois, simultaneamente) do período definido para a janela do evento. 

Entretanto, sob nenhuma hipótese, deverá incluir o próprio período da janela do evento 

(CAMPBELL, LO e MACKINLAY, 1997; WESTON, SIU e JOHNSON, 2001).  

O retorno normal calculado pelo método de retorno da média ajustada, será simplesmente a 

média dos retornos diários calculados no período arbitrado. Ou seja: 
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onde 
10 ,ttL  é o tamanho da janela de estimação, entre as datas t0 e t1. 

O segundo método é o método do modelo de mercado. Na definição de Campbell, Lo e 

MacKinlay (1997) o modelo de mercado é um modelo estatístico linear que relaciona o 

retorno de uma determinada ação com o retorno da carteira de mercado. Assim, o modelo de 

mercado será estimado calculando-se a seguinte regressão: 

 

titmiiti ε+Rβ+α=R ,,,  Equação 3.7 

 

onde tmR ,  é o índice de retorno da carneira de mercado para um determinado dia t.  
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Para o caso deste estudo utilizamos o IBOVESPA19, da Bolsa de Valores de São Paulo. O 

motivo da escolha do IBOVESPA foi devido à sua estabilidade, pois o índice tem mantido a 

integridade de sua série histórica e não sofreu modificações metodológicas desde sua 

implementação em 1968. Esta característica torna o índice BOVESPA relevante para esta 

pesquisa, uma vez que os dados da amostra definida para o estudo compreendem um período 

superior a dez anos. 

O coeficiente iβ  é a de medida de risco que captura a sensibilidade da empresa i em relação à 

carteira de mercado; iα captura a parte do retorno médio da empresa i não explicada pelo 

mercado e, tiε , é o termo de erro estatístico. 

O modelo de mercado pressupõe a normalidade dos resíduos, isto é: 0, =ε ti∑ 20 . 

Após estimados os coeficientes 
i

α  e 
i

β  da regressão linear dada pela Equação 3.7 usando o 

método dos Mínimos Quadrados Ordinários (MQO), o retorno normal da empresa para o 

período definido pela janela do evento será calculado utilizando-se o modelo a seguir: 

 

tmiiti RR ,,
ˆˆˆ βα +=  Equação 3.8 

 

                                                           
 
 
19 O Índice BOVESPA é o mais importante indicador do desempenho médio das cotações do mercado de ações 
brasileiro. É o valor atual, em moeda corrente, de uma carteira teórica de ações constituída em 02/01/1968. Sua 
relevância advém do fato do IBOVESPA retratar o comportamento dos principais papéis negociados na 
BOVESPA. 
20 Essa é uma condição necessária porém, não suficiente para garantir a normalidade dos resíduos. 
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Também, no caso do método do modelo de mercado, faz-se necessário arbitrar um período 

para cálculo dos retornos diários das ações livre da interferência dos efeitos do evento em 

estudo (janela de estimação). 

O terceiro método, ou método de retorno de mercado ajustado, é o mais simples dos três 

métodos. Nesse método considera-se como retorno normal da empresa em um determinado 

dia dentro da janela de eventos, o próprio índice de retorno do mercado para aquele dado dia. 

Ou seja: 

 

tmti RR ,,
ˆ =  Equação 3.9 

 

O método de retorno de mercado ajustado pode ser considerado uma aproximação do método 

do modelo de mercado. De fato, trata-se de um caso particular do método do modelo de 

mercado quando iα̂ = 0 e iβ̂  = 1. Como na prática iα é geralmente pequeno e a média de iβ  

para todas as empresas é igual a 1, essa aproximação produz, em geral, resultados aceitáveis 

(WESTON, SIU e JOHNSON, 2001). 

De acordo com Weston, Siu e Johnson (2001), para a maioria dos casos, esses métodos 

produzem resultados semelhantes. Entretanto, ainda segundo os autores, o segundo método, 

ou método do modelo de mercado, apresenta como vantagem a combinação da associação do 

risco de mercado com a média do retorno das ações da empresa em estudo.  
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Neste estudo, conforme sugerido por Weston, Siu e Johnson (2001), optou-se por adotar o 

método do modelo de mercado. Para cálculo das regressões lineares necessárias para estimar 

os coeficientes iα̂  e iβ̂  utilizou-se o software GRETL – Gnu Regression, Econometrics and 

Time-series Library. O GRETL é um pacote de software multiplataforma para análise 

econométrica escrito em linguagem “C”. É um software livre e de código aberto que pode ser  

redistribuído e/ou modificado de acordo com os termos da Licença Pública Geral  

(General Public License – GPL) publicada pela Free Software Foundation 

(http://gretl.sourceforge.net/). 

 

3.2.4  Etapa 4 – Procedimentos de estimação 

 

Depois de selecionado o modelo para cálculo dos retornos normais, deve-se escolher um 

período predeterminado para estimativa dos parâmetros do modelo. Este período, denominado 

de janela de estimação, compreende um período ex ante à janela do evento e, no caso desta 

pesquisa, possui 58 dias de duração. 

Para a maioria dos autores, a determinação do tamanho da janela de estimação é arbitrária e 

deve ser definida de forma subjetiva pelo pesquisador. Portanto, não são encontradas 

facilmente na literatura acadêmica justificativas razoáveis para critério de escolha do período 

da janela de estimação. Neste estudo, testou-se três diferentes janelas de estimação: a 

primeira, com duração de 238 dias; a segunda, com duração de 118 dias; e finalmente uma 

terceira, com 58 dias de duração. Para cada uma das janelas de estimação foram realizadas 

regressões lineares, usando o método dos Mínimos Quadrados Ordinários (MQO), a fim de 
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determinar os coeficientes iα̂  e iβ̂  das regressões. Para o teste, foram utilizados 35 dados da 

amostra da pesquisa, escolhidos de forma aleatória. 

A principal finalidade da escolha da janela de estimação é a determinação de um período 

limpo (clean period), isento da influência do evento, para que seja estimado o retorno normal 

médio diário das empresas objeto de estudo. É intuitivo perceber que a qualidade das 

estimativas dos retornos a serem geradas para o período da janela do evento será 

extremamente sensível ao grau de ajuste da curva definida pela janela de estimação escolhida.  

Considerando a escolha de uma janela de evento pequena e de tamanho igual a doze dias, 

conforme já mencionada, uma curva ajustada localmente (isto é, o mais próximo possível da 

janela do evento) é mais adequada para realização de previsões de curto prazo. O Gráfico 6 

demonstra de forma esquemática os graus de ajustes encontrados para curvas de longo prazo 

(gl = 238), de médio prazo (gl = 118) e de curto prazo (gl = 58), onde gl é o grau de liberdade 

definido para cada curva. 

Janela de estimação Janela do 
evento

Dias

-239 -119 -59 +10-1............. ............. .............

gl = 58

gl = 118

gl = 238
Curva de rentabilidade de 
um ativo hipotético

Janela de estimação Janela do 
evento

Dias

-239 -119 -59 +10-1............. ............. .............

gl = 58

gl = 118

gl = 238
Curva de rentabilidade de 
um ativo hipotético

 
Gráfico 6: Modelo esquemático das curvas ajustadas  
Fonte: Elaborado pelo autor 
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A Tabela 1 a seguir apresenta o somatório dos quadrados dos erros ou resíduos gerados pelas 

regressões com gl = 238, 118 e 58 para períodos da janela de estimação muito próximos da 

janela do evento. Para efeito desta comparação, foram escolhidos os intervalos  [-1, -6],  

[-1, -11], [-1, -16] e [-1, -21] da janela de estimação, ou seja: 5, 10, 15 e 20 dias 

imediatamente anteriores à janela do evento. Pode-se observar que a curva representada pela 

regressão gl = 58 apresenta melhor grau de ajuste (goodness of fit), possuindo menor resíduo 

ou desvio que as demais. Assim, optou-se por utilizar uma janela de estimação de tamanho 

igual a 58 dias. 

 
Tabela 1: Comparação do grau de ajustes para as curvas gl = 58, 118 e 238  

Somatório do Quadro dos Resíduos 

Período da Janela de Estimação Curvas de Regressão 

[-1, -6] [-1, -11] [-1, -16] [-1, -21] 

Curto prazo (gl = 58) 0,140419 0,203426 0,264264 0,318080 

Médio prazo (gl = 118) 0,144238 0,206741 0,267420 0,319344 

Longo prazo (gl = 238) 0,143819 0,207250 0,269343 0,323109 

Fonte: elaborada pelo autor 
 

3.2.5  Etapa 5 – Procedimentos de testes 

 

A quinta etapa da estrutura proposta por Campbell, Lo e MacKinlay (1997) é a etapa relativa 

aos procedimentos de testes sobre os retornos anormais calculados. Será necessário 

determinar a significância dos resultados. Os testes deverão ser conduzidos considerando duas 

dimensões: transversal (cross sectional), entre todas as empresas da amostra e longitudinal ou 

temporal, para uma determinada ação, da mesma empresa, ao longo do período de análise.  
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Considerando o método de modelo de mercado adotado, tem-se que o retorno anormal de 

cada ação é dado por: 

 

tmiititi RRAR ,,,
ˆˆ βα +−=             Equação 3.10 

 

Onde: 

tiAR ,  é o retorno anormal da ação i na data t; 

tiR ,  é o retorno observado da ação i na data t; 

tmR ,  é o retorno da carteira de mercado (no caso, o IBOVESPA) na data t; 

iα̂  e iβ̂   são os parâmetros da regressão linear, calculados com auxílio do software GRETL – 

Gnu Regression, Econometrics and Time-series Library da Free Software Foundation 

(http://gretl.sourceforge.net/). 

Conforme já mencionado, os retornos anormais ( tiAR , ) devem ser interpretados 

individualmente, por meio do tempo; e de forma agregada, entre os títulos e no tempo. 
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Análise individual por empresa, sobre determinado dia 

 

Conforme sugerem Weston, Siu e Johnson (2001), assumindo-se que os retornos para cada 

empresa são independentes e normalmente distribuídos, então se pode afirmar que 

 

)(ˆ
,

1
i

ti

AR

AR
J

σ
=            Equação 3.11 

 

possui uma distribuição t-student com (L1) graus de liberdade, onde: 

tiAR ,   é o retorno anormal da empresa i na data t; 

)(ˆ
iARσ   é o desvio padrão estimado para o retorno anormal da empresa i para o período da 

janela de estimação, calculado pela expressão 
2/1

1

2
,

1

1

)(
1

1








−

− ∑
=

L

t

iti ARAR
L

; 

L1  é o tamanho ou quantidade de dias da janela de estimação. 

Posteriormente, após obtidos os valores para 1J , são comparados os valores observados com 

os valores críticos do nível de significância adotado pelo pesquisador. 

O Esquema 6 ilustra de forma esquemática a forma de realização deste teste. 
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Janela de estimação 
(D-59; D-2)

Janela do evento  
(D-1;D+10)

ARi,t

Retorno anormal individual das ações de uma determinada empresa

Região de aceitação Rejeita H0

Janela de estimação 
(D-59; D-2)

Janela do evento  
(D-1;D+10)

ARi,t

Retorno anormal individual das ações de uma determinada empresa

Região de aceitação Rejeita H0

 

Esquema 6: Análise individual por empresa  
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Ainda segundo Weston, Siu e Johnson (2001), o teste estatístico utilizado para inferir sobre a 

significância dos resultados considerando a média do retorno das empresas, entretanto, sobre 

apenas um determinado dia da janela do evento é dado por 

 

)(ˆ2
AR

AR
J t

σ
=            Equação 3.12 

 

onde: 

∑
=

N

i

tit AR
N

=AR
1

,

1
 representa a média dos retornos anormais para N eventos, na data t; 
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)(ˆ ARσ   é o desvio padrão estimado para a média dos retornos anormais das empresas da 

amostra, considerando os dados do período da janela de estimação. Para o cálculo de )(ˆ ARσ  

foi utilizada a seguinte expressão: 
2/1

1

2

1

1

)(
1

1








−

− ∑
=

L

t

t ARAR
L

; 

L1  é o tamanho ou quantidade de dias da janela de estimação. 

De forma análoga, os valores obtidos os valores para 2J  são comparados aos valores críticos 

do nível de significância adotado para a pesquisa. O Esquema 7 a seguir ilustra a forma de 

realização do teste. 

Janela de estimação 
(D-59; D-2)

Janela do evento  
(D-1;D+10)

ARt

Média dos retornos anormais das ações das empresas da amostra

Região de aceitação Rejeita H0

Janela de estimação 
(D-59; D-2)

Janela do evento  
(D-1;D+10)

ARt

Média dos retornos anormais das ações das empresas da amostra

Região de aceitação Rejeita H0

 

Esquema 7: Análise da média agregada das empresas  
Fonte: Elaborado pelo autor 
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Análise dos retornos totais acumulados, agregados para todas as empresas 

 

Finalmente, os retornos anormais são agregados entre os títulos e no tempo. Para realização 

das inferências estatísticas sobre os dados agregados, optou-se por seguir o modelo proposto 

por Campbell, Lo e MacKinlay (1997).  Nesse modelo, assume-se não haver correlação entre 

os retornos anormais obtidos pelos (N) diferentes títulos. As inferências sobre o retorno 

anormal acumulado podem ser obtidas usando a expressão a seguir 

 

)(0,Ν~ ),(
2

),( 2121 ttttCAR σ            Equação 3.13 

 

que segue uma distribuição t-student com (L2) graus de liberdade, uma vez que sob a hipótese 

nula (H0) a expectativa de retornos anormais é igual a zero.  

 

Onde: 

L2 é o tamanho ou número de dias da janela do evento, entre as datas t1 a t2; 

),( 21 ttCAR   é o retorno anormal médio acumulado para todos os N títulos da amostra da 

pesquisa, considerando o período de t1 a t2 da janela do evento e pode ser calculado pela 

expressão  






 ∑
=

N

i

ttiCAR
N 1

)( 2,1

1
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),(
2

21 ttσ   é a variância média dos retornos anormais para o período de t1 a t2 da janela do 

evento.  

Na prática, uma vez que ),(
2

21 ttσ  é desconhecida, pode-se estimar ),(
2

21
ˆ ttσ  pela seguinte 

equação: 

 

∑
=

=
N

i

ttitt

N 1

),(
2

2),(
2

2121
ˆ

1ˆ σσ            Equação 3.14 

 

Assim, pode-se testar a hipótese nula (H0) usando-se a seguinte expressão: 

 

[ ] )1,0(~
ˆ 2/1

),(
2

),(
3

21

21 N
CAR

J
a

tt

tt

σ
=            Equação 3.15 

 

onde o resultado obtido em 3J  é comparado com os valores críticos correspondentes ao nível 

de significância estabelecido pelo pesquisador. 

O Esquema 8 ilustra de forma esquemática a forma de realização deste teste. 
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Janela de estimação 
(D-59; D-2)

Janela do evento  
(D-1;D+10)

CAR

Retorno anormal médio acumulado para todas as empresas da amostra

Região de aceitação Rejeita H0

.......

Janela de estimação 
(D-59; D-2)

Janela do evento  
(D-1;D+10)

CAR

Retorno anormal médio acumulado para todas as empresas da amostra

Região de aceitação Rejeita H0

.......

 

Esquema 8: Análise dos retornos médios acumulados  
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

3.2.6  Etapa 6 – Resultados empíricos 

 

A apresentação dos resultados empíricos deve apoiar-se em modelos econométricos, na teoria 

científica ou em outros resultados empíricos de estudos comparáveis e já realizados. Para o 

caso desta pesquisa, os resultados apresentados estão livres da influência de observações 

discrepantes e efeitos de eventos sobrepostos, uma vez que os mesmos foram adequadamente 

tratados ou eliminados da amostra. No Capítulo 3.3 são analisados em detalhes os problemas 

referentes à coleta dos dados que compõe a amostra da pesquisa. 
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3.2.7  Etapa 7 – Interpretação e conclusões 

 

Nesta etapa são mostrados os resultados empíricos da pesquisa que, por sua vez, confirmarão 

ou rejeitarão as hipóteses previamente estabelecidas pelo pesquisador. Campbell, Lo e 

MacKinlay (1997) sugerem que a interpretação e conclusão dos resultados empíricos devem 

proporcionar reflexões sobre os mecanismos pelos quais os eventos em estudo afetam os 

preços das ações. Ainda, segundo os autores, análises adicionais deverão ser consideradas, 

caso necessárias, para distinguir explicações teóricas concorrentes. 

 

Resumo do método do estudo de evento 

 

A seguir, apresentar-se-á no, Quadro 1, resumo das etapas que foram seguidas durante a 

condução deste estudo de evento.  
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# Etapas Objetivos 

1 Definição do evento 
- Identificar o evento de interesse; 
- definir a janela do evento. 

2 Critério de seleção 
- Definir quais empresas serão selecionadas ou rejeitadas para 

compor a amostra da pesquisa. 

3 Cálculo dos retornos 
- Calcular retornos normais pelo método do modelo de 

mercado; 
- Calcular o retorno anormal acumulado (CAR). 

4 Procedimento de estimação 
- Definir a janela de estimação. 

5 Procedimentos de testes 
- Determinar a significância dos resultados (teste de hipóteses). 

6 Resultados empíricos 

- Elaborar diagnóstico baseado em modelos econométricos, na 
teoria científica ou em outros resultados de estudos empíricos 
comparáveis e já realizados. 

7 Interpretação e conclusão 
- Proporcionar reflexões sobre resultados encontrados; 

Quadro 1: Estrutura para estudo de evento proposta por Campbell, Lo e MacKinlay (1997, p. 150-152) 
Fonte: elaborado pelo autor 
 

3.3   SELEÇÃO DA AMOSTRA E COLETA DOS DADOS 

 

A seleção da amostra dos dados desta pesquisa envolveu todas as empresas brasileiras de 

capital aberto, listadas na BOVESPA e que publicaram fatos relevantes na CVM, em jornais 

de circulação nacional ou na mídia especializada sobre a formação de alianças estratégicas no 

período compreendido entre abril/1996 a setembro/2006. 

A pesquisa foi realizada por intermédio de consultas às bases de dados eletrônicas da CVM, 

BOVESPA e da empresa LAFIS Consultoria, Análise Setorial e de Empresas. As palavras 

chaves utilizadas nesta busca foram: “aliança”, “acordo”, “associação”, “consórcio”, 

“parceria” e “joint venture”. Além das bases eletrônicas citadas, também foram feitas 

pesquisas em 808 (oitocentos e oito) documentos contendo fatos relevantes do período 
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compreendido entre os anos de 1996-2002, disponíveis apenas em mídia impressa. Esses 

documentos foram enviados pela CVM – Rio de Janeiro/RJ, por solicitação do autor. 

 

3.3.1  Dados da amostra inicial 

 

Foram encontrados no total 177 eventos de formação de alianças estratégicas no período 

compreendido entre abril/1996 a setembro/2006, que se constituiu na amostra inicial da 

pesquisa. Um total de 57 empresas foi relacionada na amostra inicial, envolvendo parcerias 

com empresas de 30 diferentes países. Em 40,68% dos casos, as empresas pesquisadas 

formaram alianças com outras empresas brasileiras e, nos outros 59,32% dos casos da amostra 

as parcerias foram formadas com empresas estrangeiras. Por fim, somente 25,86% da amostra 

inicial representaram eventos em que ambas empresas participantes da aliança possuem (ou 

possuíam) ações negociadas na BOVESPA. 

O Quadro 2 a seguir apresenta resumo das fontes de notícias utilizadas nesta pesquisa. Com 

exceção da CVM, cujas informações foram pesquisadas através do site <www.cvm.gov.br> 

ou através de documentos impressos, todas as demais fontes citadas na tabela foram 

pesquisadas através da base de dados eletrônica da empresa LAFIS.  

Fonte da Notícia 
Qtd. 

Eventos 
Fonte da Notícia 

Qtd. 
Eventos 

Agência Estado (AE) 47 Gazeta Mercantil (GM) 65 
Comissão de Valores Mobiliários (CVM) 30 Info Money 3 
Folha On-Line 1 Jornal O Estado de São Paulo (OESP) 6 
Jornal Folha de São Paulo (FSP) 3 UOL Economia 2 
Globo News 4 Jornal Valor Econômico (VE) 16 
Quadro 2: Amostra Inicial – Fonte de notícias sobre formação de alianças 
Fonte: elaborado pelo autor 
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O Quadro 3 a seguir relaciona as empresas brasileiras participantes das alianças estratégicas 

que são objeto da pesquisa. Também se pode encontrar nesta tabela a quantidade de eventos 

com que cada empresa contribuiu para a formação da amostra inicial. 

 

Empresas Participantes da Aliança 
Qtd. 

Eventos 
Empresas Participantes da Aliança 

Qtd. 
Eventos 

Acesita 2 Forja Taurus 1 
Aços Villares 1 Gerdau 1 
Ambev 5 GP Investimentos 1 
América Latina Logística (ALL) 2 Inepar 8 
Aracruz 2 Ipiranga 2 
Banco Itaú 5 Light 1 
Banco do Brasil 5 Marcopolo 4 
Belgo Mineira 1 Net 1 
Bombril 2 Paranapanema 1 
Bradesco 8 Parmalat 1 
Brasil Telecom S.A. 2 Perdigão 2 
Braskem 5 Petrobrás 24 
Caemi 2 Petroquisa 2 
Cia. Brasileira de Distribuição (CBD) 5 Randon 4 
Cia. de Concessões Rodoviárias (CCR) 2 Sadia Alimentos 6 
Celesc 2 Siderúrgica Nacional (CSN) 3 
Cemig 2 Siderúrgica Tubarão (CST) 1 
Companhia Iguaçu de Café 1 Souza Cruz  1 
Comgás 2 Submarino 1 
Confab 1 TAM 3 
Copel 1 Telemar 3 
Copesul 1 Telemig Celular 1 
Cosipa 1 TIM Sul 2 
Coteminas 6 Tractebel Energia 1 
Companhia Vale do Rio Doce (CVRD) 13 Unibanco 2 
Duratex 1 Usiminas 7 
Eletrobrás 2 VCP 2 
Embraer 3 Weg 1 
Embratel 5   
Quadro 3: Amostra Inicial – Relação das empresas participantes da aliança 
Fonte: Elaborado pelo autor 
 
 

Da mesma forma, o Quadro 4 a seguir relaciona os países de origem das empresas que 

formaram parcerias com as empresas brasileiras selecionadas para a pesquisa. De um total de 

30 países de origem das empresas parceiras, incluindo o Brasil, 40,68% dos eventos 

envolveram parcerias com outras empresas brasileiras e, conforme já citado, somente 25,86% 

do total da amostra representaram eventos em que ambas (ou mais) empresas participantes da 
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aliança possuem (ou possuíam) ações negociadas na BOVESPA. Também se pode observar 

no Quadro 4 a quantidade de eventos com que cada país de origem contribuiu para a formação 

da amostra inicial. 

Países de Origem das Empresas 
Parceiras da Aliança 

Qtd. 
Eventos 

Países de Origem das Empresas 
Parceiras da Aliança 

Qtd. 
Eventos 

África do Sul 1 França 4 
Alemanha 6 Guatemala 1 
Angola 2 Holanda 1 
Argentina 5 Índia 2 
Austrália 1 Inglaterra 4 
Áustria 2 Itália 4 
Brasil 72 Japão 5 
Canadá 2 Luxemburgo 1 
China 6 Noruega 1 
Colômbia 3 Peru 1 
Coréia do Sul 1 Portugal 5 
Equador 1 República Dominicana 1 
Espanha 6 Rússia 2 
Estados Unidos 28 Suíça 2 
Finlândia 1 Venezuela 6 
Quadro 4: Amostra Inicial – Relação dos países de origem das empresas parceiras 
Fonte: elaborado pelo autor 
 

Para elaboração da amostra inicial conforme descrita anteriormente, foram aplicados os 

seguintes critérios de seleção dos dados componentes da amostra: 

 

Anúncios em duplicidade 

 

Sempre que uma determinada notícia foi citada mais de uma vez na mídia, considerou-se 

somente a notícia contida na publicação de data mais antiga. Veja no Quadro 5 exemplo de 

anúncio de formação de joint venture entre a empresa Embraer e Avic II (China): 
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Data do 
anúncio 

Fonte Anúncio Observação 

03/12/2002 
Valor 

Econômico 

Orçada em US$ 25 milhões, a unidade da joint venture será 
instalada na cidade de Harbin - China - e terá capacidade produtiva 
inicial de um avião por mês. A Embraer terá o controle acionário 
(51%) e a Avic II responderá pelos outros 49%. A divisão também 
vale para os investimentos. 

 

02/12/2002 Globo News 

A Embraer fechou um contrato para a construção de uma unidade 
industrial na China, por meio de uma joint venture com companhias 
controladas pela China Aviation Industry Corporation II (Avic II). 
O investimento na joint venture será de US$ 25 milhões.   

 

04/11/2002 
Agência 
Estado 

Será criada formalmente antes do final deste ano uma joint venture 
entre a Embraer e a Aviation Industry Corporation II (AVIC II), da 
China, para a fabricação de um avião regional com capacidade 
entre 30 e 50 passageiros para o mercado chinês.  

 

24/04/2002 
Gazeta 

Mercantil 

A empresa (Embraer) afirma que está em formação um joint 
venture na China para montagem local de jatos comerciais 
regionais e que atualmente possui um escritório de vendas, 
localizado em Pequim, dedicado exclusivamente ao mercado de 
aviação regional daquele país. Foram assinados contratos com duas 
empresas aéreas, que totalizam encomendas firmes de 35 jatos, 
porém estes contratos dependem de aprovação de órgão 
governamental central chinês para se tornarem efetivos. 

Evento 
considerado 
para pesquisa 
(1a. ocorrência 
do anúncio) 

Quadro 5: Exemplo de anúncio de aliança com múltiplas fontes e datas de evento 
Fonte: elaborado pelo autor 
 

Mesmo que o anúncio oficial da aliança tenha sido divulgado por meio de publicação de Fato 

Relevante na CVM, caso alguma notícia ou nota jornalística tenham sido veiculadas em data 

anterior à publicação do Fato Relevante, foi considerada a data da ocorrência do primeiro 

anúncio. Veja exemplo das empresas Braskem e Petroquisa no Quadro 6: 



 

 
 
 

85 

 

 
Data do 
anúncio 

Fonte Anúncio Observação 

22/06/2005 
Fato 

Relevante 
CVM 

Braskem e Petroquisa anunciam projeto conjunto de us$ 240 
milhões para produção de polipropileno em São Paulo Braskem s.a. 
(“Braskem”) e Petrobrás Química s.a. (“Petroquisa”) em 
atendimento ao disposto na instrução cvm nº 358/02, vêm informar 
a seus acionistas e ao mercado o que segue: os conselhos de 
administração da Braskem e da Petroquisa, em reuniões realizadas 
nesta data, aprovaram uma associação entre as empresas para 
investir em uma moderna e competitiva unidade para produção e 
comercialização de polipropileno (a “Associação”). a associação 
visa atender a crescente demanda por polipropileno no mercado 
brasileiro e internacional, com foco na competitividade de custos 
de produção e na criação de valor para os acionistas. a associação 
será formalizada através de uma nova sociedade, na qual a Braskem 
será detentora de 60% e a Petroquisa de 40% do capital votante. a 
gestão da nova sociedade será compartilhada, de forma que ambas 
as acionistas, Braskem e Petroquisa, participarão da sua 
administração. 

 

10/06/2005 
Agência 
Estado 

A Petrobrás Química S.A. (Petroquisa) e a Braskem farão uma 
fábrica de polipropileno em Paulínia, interior de São Paulo. A 
estatal terá 40% e a Braskem os outros 60% dos investimentos. A 
estrutura do projeto está pronta e deve ser aprovada pelos conselhos 
de administração das duas empresas até o final deste mês. 

Evento 
considerado 
para pesquisa 
(1a. ocorrência 
do anúncio) 

Quadro 6: Exemplo de anúncio na mídia, anterior à publicação de Fato Relevante na CVM 
Fonte: elaborado pelo autor 
 

Anúncios de intenção de formação de alianças 

 

Somente anúncios efetivos de formação de alianças, acordos, associações, ou parcerias 

estratégicas foram considerados no escopo da pesquisa. Os anúncios que contêm apenas 

intenção de formação de alianças, acordos, associações, ou parcerias estratégicas não fazem 

parte da pesquisa (embora também possam produzir retornos anormais significativos). O 

Quadro 7 a seguir ilustra este caso (empresas Marcopolo e Petrobrás): 
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Data do 
anúncio 

Fonte Anúncio Observação 

25/08/2005 
Agência 
Estado 

A Marcopolo informou que está em negociações com a empresa 
Russian Buses para a criação de uma joint venture na Rússia, mas 
que não confirma finalização do acordo. Segundo a empresa, 
quando o acerto for definido, a Marcopolo informará o mercado por 
meio de fato relevante. A empresa declarou ainda que mantém 
intenção de ingressar nos mercados de China e Índia e que está em 
negociações com parceiros em potencial nesses locais. 
Recentemente, houve notícia de joint venture com a Tata da Índia, 
fato também não confirmado pela fabricante gaúcha. 

Evento não 
incluído na 
amostra inicial 

18/02/2005 
Gazeta 

Mercantil 

A Petrobrás deverá participar com a petrolífera estatal venezuelana 
PDVSA e a anglo-holandesa Shell do projeto da Mariscal Sucre, 
uma joint venture para a exploração de gás natural na Venezuela. 
Avaliado, de acordo com o governo venezuelano, em US$ 2,7 
bilhões, o projeto prevê a exploração de reservas marítimas para 
abastecer um terminal de exportação de gás liquefeito. A PDVSA 
estuda outros acordos nessa área.   

Evento não 
incluído na 
amostra inicial 

Quadro 7: Exemplos de anúncios de intenção de formação de alianças 
Fonte: elaborado pelo autor 
 

Acordo de fornecimento, de compra ou venda 

 

Também não foram considerados nesta pesquisa os anúncios de acordos ou parcerias para 

fornecimento, compra ou venda de produtos ou serviços. A seguir, exemplos de anúncios das 

empresas Klabin, Eletronorte, Alumar e Cia. Vale do Rio Doce no Quadro 8: 



 

 
 
 

87 

 

 
Data do 
anúncio 

Fonte Anúncio Observação 

28/07/2006 
Universo 
On-line 
(UOL) 

O grupo suíço ABB fechou um contrato de 55 milhões de dólares 
com a brasileira Klabin nesta sexta-feira. A ABB fornecerá 
sistemas elétricos e de automação para uma nova linha de 
papelcartão da Klabin, uma das maiores produtoras e exportadoras 
de papel do Brasil. O grupo suíço afirmou que sua tecnologia 
ajudará a aumentar a produção em 50%. A assessoria de imprensa 
da companhia brasileira informou que o acordo com a ABB é um 
dos contratos fechados pela Klabin para a ampliação de sua maior 
fábrica de papéis para embalagem no Paraná, investimento de 1,5 
bilhão de dólares... 

Evento não 
incluído na 
amostra inicial 

24/05/2004 
Valor 

Econômico 

A Eletronorte e consórcio Alumar - formado pela Alcoa e pela BHP 
Billiton - finalmente selaram novo acordo para fornecimento de 
energia (820 megawatts), por 20 anos. O contrato, ainda não 
anunciado oficialmente, garantirá até 2024 receita de US$ 4 bilhões 
à Eletronorte, subsidiária da Eletrobrás. Para o consórcio Alumar, o 
acerto estimula a retirada de projetos da gaveta. A Alcoa deverá 
anunciar investimentos de US$ 130 milhões na expansão da usina 
de alumínio primário, que deverá ampliar a produção em 60 mil 
toneladas - cujo principal destino é o mercado externo. No contrato 
de energia com a Eletronorte já está incluído a demanda de 140 
MW para essa expansão. Toda energia será fornecida pela usina de 
Tucuruí, ao Sul do Pará.  

Evento não 
incluído na 
amostra inicial 

18/05/2004 
Valor 

Econômico 

A Companhia Vale do Rio Doce fechou um acordo preliminar com 
a Nippon Steel Corporation para a exportação de 70 milhões de 
toneladas de minério de ferro por um prazo de 10 anos. 

Evento não 
incluído na 
amostra inicial 

Quadro 8: Exemplos de parcerias para fornecimento, compra ou venda de produtos ou serviços 
Fonte: elaborado pelo autor 
 

Anúncio de acordos com conteúdo político 

 

Anúncio de acordos ou alianças que apresentam fortes componentes políticos também não 

foram considerados. Em geral, as informações fornecidas neste tipo de anúncio são vagas, 

pouco precisas e possuem prazos demasiados longos para sua efetiva implementação. O 

Quadro 9 mostra um exemplo de anúncio com conteúdo político que foi excluído da amostra 

inicial: 
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Data do 
anúncio 

Fonte Anúncio Observação 

24/05/2004 
Gazeta 

Mercantil 

A Petrobrás assina, em Pequim, um acordo com a chinesa Sinopec 
que prevê “a colaboração para análise de oportunidades de 
negócios na China, Brasil, América Latina, África, Oriente Médio e 
outras partes do mundo”, disse o presidente da estatal brasileira, 
José Eduardo Dutra. O acordo deve envolver diferentes áreas. O 
presidente Luiz Inácio Lula da Silva participou do evento, na 
capital chinesa, que marcou a abertura de um escritório da 
Petrobrás no país asiático, que deve começar a operar em junho. A 
parceria “para a exploração conjunta de petróleo em águas 
profundas sinaliza a abertura de uma nova vertente de cooperação 
entre o Brasil e a China, extraordinariamente promissora”, afirmou.  

Evento não 
incluído na 
amostra inicial 

Quadro 9: Exemplo de anúncio contendo componente político 
Fonte: elaborado pelo autor 
 
 

Tipos de Joint ventures consideradas 

 

Foram incluídos na pesquisa diversos anúncios de formação de joint ventures. Entretanto, não 

só as joint ventures criadas em sua forma “tradicional”, foram consideradas (isto é, aquelas 

formadas por duas ou mais empresas, que se associam e constituem uma nova empresa 

independente). Além dessas, também foram considerados os seguintes tipos de joint ventures: 

� Joint venture “aquisição”, quando uma determinada empresa se associa ou compra 

participação acionária em uma joint venture já existente; 

� Joint venture “venda”, ocorre quando uma determinada empresa vende parte do controle 

de sua subsidiária (controlada) a uma terceira empresa, transformando-a em joint venture 

com controle compartilhado; 

� Joint venture “fusão”, ocorre quando duas ou mais empresas fundem suas subsidiárias 

controladas formando uma terceira empresa de controle compartilhado. 

No total, foram encontrados 82 anúncios de formação de joint venture, sendo 73 do tipo 

“tradicional”, 3 do tipo “aquisição”, 3 do tipo “venda” e 3 do tipo “fusão”. O Esquema 9 
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apresenta modelo contendo os tipos de joint ventures considerados, classificados quanto à sua 

formação. Em seguida, o Quadro 10 apresenta exemplos de formação de joint ventures nas 

formas tradicional, aquisição, venda e fusão21. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Esquema 9: Tipos de joint venture quanto à sua formação  
Fonte: Elaborado pelo autor 
 

                                                           
 
 
21 A taxonomia utilizada para designação dos tipos de joint venture quanto à sua formação foi atribuída pelo 
autor. 
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Tipo de JV 
quanto à sua 
Formação 

Empresas Participantes Anúncio de Formação 

Tradicional 
Sadia Alimentos S.A. 

Perdigão 

A Sadia e a Perdigão acabam de anunciar a união das duas 
empresas para constituição de uma nova companhia, voltada 
exclusivamente p/ exportação. A nova empresa, BRF Trading 
Company, terá seu capital dividido igualmente entre Sadia e 
Perdigão. De acordo com comunicado divulgado há pouco, as 
empresas continuarão concorrendo entre si em mercados já 
consolidados por elas. As companhias afirmam que o objetivo 
estratégico da associação é buscar uma sinergia operacional 
para atuação nos mercados da Federação da Rússia, Letônia, 
Lituania, Estônia, Bielo-Rússia, Ucrânia, Georgia, Azerbaijão, 
Turquimenistão, Uzbequistão, Quirquistão, Tajiquistão, 
Kazaquistão, Moldavia, Afeganistão, África do Sul, Egito, 
Angola e demais países do Continente Africano, Cuba, 
República Dominicana, Irã, Jordania, Iraque e outros. 
(Agência Estado, 25/04/2001). 

Aquisição 

Odebrecht S.A. 

Stora Enso Oyj 

Aracruz Celulose S.A. 

Em atendimento às disposições contidas na Instrução CVM 
31/84, a administração da companhia informou que foi 
celebrada uma carta de intenção entre a Odebrecht S.A., a 
Stora Enso Oyj e a Aracruz Celulose S.A. Pela qual a Aracruz 
poderá vir a participar do capital social da joint venture 
Veracel Celulose S.A. A finalização da transação deverá 
ocorrer em 31/08/2000. Sendo assim, o grupo terá uma 
participação acionária de 45%. (Gazeta Mercantil, 
07/07/2000). 

Venda 

Randon 

Meritor Heavy Vehicles 
Systems LLC. 

O grupo Randon anuncia no dia 15/08, a formação de uma 
joint venture com a norte-americana Meritor Heavy Vehicles 
Systems LLC. A parceria prevê a participação acionária da 
ArvinMeritor na Suspensys (controlada da Randon), onde o 
novo sócio irá deter quase metade do controle. (Agência 
Estado, 08/08/2002). 

Fusão 

Companhia Siderúrgica 
Nacional (CSN) 

Inepar 

A Siderúrgica Nacional (CSN) e a Inepar anunciaram a 
criação da maior empresa de bens de capital do País, a 
Inepar/FEM-Equipamentos e Montagens. O joint venture foi 
criada a partir da fusão da Fábrica de Estrutura Metálica 
(FEM), 100% da CSN, e as unidades da Sade Vigesa de 
Araraquara (SP) e de Montagem Industrial, da Inepar. O 
controle da nova empresa será partilhado com as duas Cias e 
terá o Bradesco como sócio minoritário. A nova Cia deverá 
faturar R$ 300 mi. (Gazeta Mercantil, 13/01/1998). 

Quadro 10: Exemplos de anúncios de joint ventures quanto à sua formação 
Fonte: elaborado pelo autor 
 

3.3.2  Formação da amostra da pesquisa 

 

A amostra da pesquisa foi formada a partir de exclusões efetuadas na amostra inicial. A 

motivação dessas exclusões foi causada por diversos fatores, tais como: falta dos dados 
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necessários, em alguns eventos, para operacionalização do método de estudo de evento; 

empresa com a negociação de suas ações suspensas do pregão durante o período da janela do 

evento e/ou estimação; empresa que se encontrava com capital fechado durante o período da 

janela do evento e/ou estimação e, principalmente, detecção de possíveis ocorrências de 

efeitos sobrepostos (confounding effects) durante o período da janela do evento e/ou 

estimação. 

Para o caso desta pesquisa, os efeitos sobrepostos considerados foram: divulgação de 

dividendos, anúncio de fusões e aquisições, assinatura de grandes contratos comerciais, 

anúncio de lançamento de novos produtos, anúncio de resultados ou ganhos extraordinários, 

anúncio de grandes perdas ou prejuízos, dentre outros. O Apêndice A apresenta a relação dos 

eventos eliminados da amostra inicial motivadas por detecção de possíveis efeitos 

sobrepostos, incluindo as notícias encontradas. 

A busca pela existência de eventuais efeitos sobrepostos foi feita por meio de análises dos 

gráficos das regressões lineares realizadas entre as ações das empresas do estudo e a carteira 

de mercado. Os gráficos foram elaborados com auxílio do software Gnu Regression, 

Econometrics and Time-series Librar – GRETL.  Foi considerado para o eixo-X (abscissa) o 

período de 70 dias correspondente às janelas de estimação e do evento; para o eixo-Y 

(ordenada), foram consideradas duas variáveis: (1) o retorno real das ações da empresa objeto 

da análise e; (2) o retorno das ações da mesma empresa calculado (ou ajustado) com base na 

regressão linear realizada. A ocorrência de discrepâncias significativas entre os valores reais e 

ajustados apresenta, em geral, indícios de existência de efeitos sobrepostos. Leitura posterior 

de notícias relacionadas a esta empresa no período observado confirmava ou refutava essa 

hipótese. O Gráfico 7 apresenta, de forma esquemática, um possível indício da presença de 

efeitos sobrepostos. 
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Gráfico 7: Gráfico com indício da existência de efeito sobreposto  
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Depois de aplicados os critérios de exclusão descritos acima, restou uma amostra composta de 

147 eventos de formação de alianças estratégicas no período compreendido entre abril/1996 a 

setembro/2006, que se constituiu na amostra da pesquisa.  Um total de 48 empresas foi 

relacionado na amostra da pesquisa, envolvendo parcerias com empresas de 29 diferentes 

países. Em 41,50% dos casos, as empresas pesquisadas formaram alianças com outras 

empresas brasileiras e, nos outros 58,50% dos casos da amostra as parcerias foram formadas 

com empresas estrangeiras. Somente 22,45% da amostra representaram eventos em que 

ambas empresas participantes da aliança possuem (ou possuíam) ações negociadas na 

BOVESPA. 

O Quadro 11 apresenta resumo das fontes de notícias utilizadas na formação da amostra da 

pesquisa. Com exceção da CVM, cujas informações foram pesquisadas através do site 

<www.cvm.gov.br> ou através de documentos impressos, todas as demais fontes citadas na 

tabela foram pesquisadas por intermédio da base de dados eletrônica da empresa LAFIS.  
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Fonte da Notícia 
Qtd. 

Eventos 
Fonte da Notícia 

Qtd. 
Eventos 

Agência Estado (AE) 41 Gazeta Mercantil (GM) 55 
Comissão de Valores Mobiliários (CVM) 21 Info Money 3 
Folha On-Line 1 Jornal O Estado de São Paulo (OESP) 3 
Jornal Folha de São Paulo (Fsp) 2 UOL Economia 2 
Globo News 4 Jornal Valor Econômico (VE) 15 
Quadro 11: Amostra da Pesquisa – Fonte de notícias sobre formação de alianças 
 Fonte: elaborado pelo autor 
 
 

O Quadro 12 a seguir relaciona as empresas brasileiras participantes das alianças estratégicas 

que compuseram a amostra da pesquisa. Na última coluna da tabela encontra-se a quantidade 

de eventos com que cada empresa contribuiu para a formação dessa amostra. 

 

Empresas Participantes da Aliança 
Qtd. 

Eventos 
Empresas Participantes da Aliança 

Qtd. 
Eventos 

Acesita 1 Embratel 4 
Aços Villares 1 Forja Taurus 1 
Ambev 4 Gerdau 1 
América Latina Logística (ALL) 2 Inepar 8 
Aracruz 2 Ipiranga 2 
Banco Itaú 5 Light 1 
Banco do Brasil 3 Marcopolo 5 
Bradesco 7 Net 1 
Brasil Telecom S.A. 2 Paranapanema 1 
Braskem 4 Perdigão 2 
Caemi 1 Petrobrás 22 
Cia. Brasileira de Distribuição (CBD) 4 Petroquisa 2 
Cia. de Concessões Rodoviárias (CCR) 2 Randon 3 
Celesc 1 Sadia Alimentos 5 
Cemig 2 Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) 3 
Companhia Iguaçu de Café 1 Souza Cruz  1 
Confab 1 TAM 3 
Copel 1 Telemar 3 
Cosipa 1 Telemig Celular 1 
Coteminas 4 TIM Sul 2 
Companhia Vale do Rio Doce (CVRD) 12 Tractebel Energia 1 
Duratex 1 Unibanco 2 
Eletrobrás 2 Usiminas 6 
Embraer 2 VCP 1 
Quadro 12: Amostra da Pesquisa – Relação de empresas participantes da formação de alianças 
Fonte: elaborado pelo autor 
 
 



 

 
 
 

94 

 

O Quadro 13 a seguir relaciona os países de origem das empresas que formaram parcerias 

com as empresas brasileiras selecionadas para a pesquisa. De um total de 29 países de origem 

das empresas parceiras, incluindo o Brasil, 41,50% dos eventos envolveram parcerias com 

outras empresas brasileiras. 

Países de Origem das Empresas 
Parceiras da Aliança 

Qtd. 
Eventos 

Países de Origem das Empresas 
Parceiras da Aliança 

Qtd. 
Eventos 

África do Sul 1 França 3 
Alemanha 3 Guatemala 1 
Angola 2 Holanda 1 
Argentina 4 Índia 2 
Austrália 1 Inglaterra 3 
Áustria 2 Itália 3 
Brasil 61 Japão 4 
Canadá 2 Luxemburgo 1 
China 4 Noruega 1 
Colômbia 3 Peru 1 
Coréia do Sul 1 Portugal 4 
Equador 1 Rússia 2 
Espanha 6 Suíça 2 
Estados Unidos 21 Venezuela 6 
Finlândia 1   
Quadro 13: Amostra da Pesquisa – Relação dos países de origem das empresas parceiras 
Fonte: elaborado pelo autor 
 

3.3.3  Escolha da classe de ações 

 

Após definição das empresas componentes da amostra da pesquisa, foi necessário determinar 

qual o tipo ou classe das ações de cada empresa seria selecionada para o estudo de evento. 

Para tal, foram considerados os seguintes critérios de seleção para as classes das ações das 

empresas, relativas aos períodos da janela do evento e da janela de estimação: 

� quando a empresa participa do IBOVESPA, foi utilizada a classe das ações que compõe 

este índice; em caso de haver mais de um tipo de ação participante do índice BOVESPA 
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para uma mesma empresa, foi utilizada a classe das ações que teve maior volume de 

negócios no período da janela do evento22; 

� quando a empresa não faz parte do IBOVESPA, mas trata-se de empresa participante do 

IBrX23, foi utilizada a ação que compõe este índice; em caso de haver mais de um tipo de 

ação para uma mesma empresa, foi utilizada a classe das ações que obteve maior volume 

de negócios no período da janela do evento; 

� para as empresas não participam do IBOVESPA ou IBrX, foi utilizado o tipo de ação 

(ON ou PN) que possuía maior volume de negociação durante o período da janela de 

eventos; 

As cotações das ações foram obtidas com correção de proventos, isto é: subscrições, 

incorporações, cancelamento, agrupamento, juros e dividendos pagos, bonificações e outros, a 

fim de eliminar as oscilações causadas por estes atos societários. O valor da ação considerado 

na pesquisa foi referente à cotação de fechamento do dia.  

O Quadro 14 a seguir apresenta o tipo da ação e o respectivo código da ação na BOVESPA 

para cada empresa participante da pesquisa. 

                                                           
 
 
22 A única exceção a essa regra constituiu-se no caso da empresa Perdigão. Foi considerada a classe de ações 
“Perdigão PN,  código PRGA4” (apesar do índice BOVESPA incluir o papel “Perdigão ON, código PRGA3”) 
pois não houve negociação daquele papel no período da janela do evento. 
23 O IBrX - Índice Brasil é um índice de preços que mede o retorno de uma carteira teórica composta por 100 
ações selecionadas entre as mais negociadas na BOVESPA, em termos de número de negócios e volume 
financeiro. Essas ações são ponderadas na carteira do índice pelo seu respectivo número de ações disponíveis à 
negociação no mercado. 
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Empresas Tipo da Ação Código BOVESPA 

Acesita Acesita PN ACES4 
Aços Villares Acos Vill ON AVIL3 
Ambev Ambev PN AMBEV4 
América Latina Logística (ALL) ALL Amer Lat Unt ALLL11 
Aracruz Aracruz PNB ARCZ6 
Banco Itaú Itau Bco PN ITAU4 
Banco do Brasil B.Brasil ON BBAS3 
Bradesco Bradesco PN BBDC4 
Brasil Telecom S.A. Br Telecom PN BRTO4 
Braskem Braskem PNA BRKM5 
Caemi Caemi  PN CMET4 
Companhia Brasileira de Distribuição (CBD) P.Acucar-Cbd  PN PCAR4 
Companhia de Concessões Rodoviárias (CCR) CCR ON CCRO3 
Celesc Celesc  PNB CLSC6 
Cemig Cemig PN CMIG4 
Companhia Iguaçu de Café Iguacu ON IGUA3 
Confab Confab  PN CNFB4 
Copel Copel  PNB CPLE6 
Cosipa Cosipa PN CSPC4 
Coteminas Coteminas  PN CTNM4 
Companhia Vale do Rio Doce (CVRD) Vale PNA VALE5 
Duratex Duratex PN DURA4 
Eletrobrás Eletrobras  PNB ELET6 
Embraer Embraer  ON EMBR3 
Embratel Embratel Par  PN EBTP4 
Forja Taurus Forja Taurus PN FJTA4 
Gerdau Gerdau  PN GGBR4 
Inepar Inepar PN INEP4 
Ipiranga Ipiranga Pet PN PTIP4 
Light Light Par ON LIPR3 
Marcopolo Marcopolo PN POMO4 
Net Net  PN NETC4 
Paranapanema Paranapanema PN PMAM4 
Perdigão Perdigao PN PRGA4 
Petrobrás Petrobras PN PETR4 
Petroquisa Petrquisa PN PTQS4 
Randon Randon Part PN RAPT4 
Sadia Alimentos Sadia PN SDIA4 
Siderúrgica Nacional (CSN) Sid Nacional ON CSNA3 
Souza Cruz  Souza Cruz ON CRUZ3 
TAM TAM S/A PN TAMM4 
Telemar Telemar PN TNLP4 
Telemig Celular Telemig Part PN TMCP4 
TIM Sul TIM Part PN TCSL4 
Tractebel Energia Tractebel ON TBLE3 
Unibanco Unibanco Unt UBBR11 
Usiminas Usiminas PNA USIM5 
VCP VCP PN VCPA4 
Quadro 14: Tipo e código da ação das empresas participantes da pesquisa  
Fonte: elaborado pelo autor 
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3.4   DIAGNÓSTICO DOS MODELOS DE REGRESSÃO 

 

Após efetuados todos os cálculos das regressões, utilizando-se para isto um modelo de 

regressão linear simples24, procedeu-se com o diagnóstico de cada modelo estimado. Se o 

modelo for considerado realmente adequado, ele pode ser usado para fins de previsão.  

O modelo clássico de regressão linear é baseado em hipóteses subjacentes ao método dos 

Mínimos Quadrados Ordinários (MQO). Naturalmente, para testar uma hipótese pressupõe-se 

que o modelo escolhido para análise empírica seja adequado, ou seja, não viole uma ou mais 

hipóteses nas quais se baseia o modelo clássico de regressão linear. Ramanathan (2002) 

destaca as principais hipóteses de um modelo de regressão linear simples como sendo: 

a) Linearidade nos parâmetros; o modelo de regressão é linear nos parâmetros. Ou seja, 

expresso por: ttt uXY ++= βα , onde tY  e  tX   (t  variando de 1 até  n) são as variáveis 

dependente e independente, respectivamente; α  e β  são parâmetros (lineares) para 

serem estimados, denominados de coeficientes da regressão; e tu  é o termo independente 

de erro; 

b) Alguns valores para a variável independente X devem ser diferentes; ou seja, nem 

todos os valores de tX  devem ser iguais; pelo menos um dos valores de tX  deverá ser 

diferente dos demais; em outras palavras, significa que a 2)(
1

1
)( XX

n
XVar t −−

= ∑    

deverá ser diferente de zero; 

                                                           
 
 
24 O termo “simples” que aparece na expressão “modelo de regressão linear simples” é usado para denotar que 
apenas uma variável explicativa (X) é utilizada no modelo (RAMANATHAN, 2002, p.77; GUJARATI, 2000, p. 
25-26). 
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c) A média condicional do termo de erro tu  , dado X , deve ser igual a zero; o que 

significa que cada tu  é uma variável aleatória com 0)|( =tt XuE ; 

d) A variável independente X é não-aleatória; cada tX  é tratada como uma observação 

dada e assim, assumida como não-aleatória; em outras palavras, assume-se que tX  é 

fixada em repetidas amostras; isto significa que não existe correlação entre tX  e tu ; ou 

seja: 0),( =tt uXCov  para todo t = 1, 2, 3,...,n; 

e) Homoscedasticidade ou variância igual de tu ; todos os termos de erro ( tu ) são 

identicamente distribuídos com a mesma variância condicional de forma que a 

22 )|()|( σ== tttt XuEXuVar ; 

f) Independência serial; ou seja, não há autocorrelação entre os termos de erro ( tu ), que 

também são independentemente distribuídos de forma que a 

0)|()|,( == tsttst XuuEXuuCov  para todo st ≠ ; 

g) O número de observações deve ser maior que o número de parâmetros a serem 

estimados; ou seja, 2>n  para o caso de uma regressão linear simples; 

h) Normalidade dos resíduos; para um dado tX , cada tu  tem distribuição normal e de 

forma que ),0( 2σN ; 

As análises das hipóteses dos modelos de regressão linear simples podem ser feitas tanto por 

métodos gráficos quanto por testes formais (RAMANATHAN, 2002; GUJARATI, 2000). 

Optou-se nesta pesquisa por utilizar os testes formais. Todos os testes foram realizados com o 

auxílio do software GRETL – Gnu Regression, Econometrics and Time-series Library, da 

Free Software Foundation (http://gretl.sourceforge.net/). 
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Os testes formais realizados foram os seguintes: 

� Linearidade da função de regressão; 

� Homoscedasticidade condicional dos termos de erro; 

� Normalidade dos termos de erro; 

� Ausência de autocorrelação dos termos de erro. 

Os testes formais escolhidos buscam validar as hipóteses a, e, f e h. As demais hipóteses são 

intuitivamente validadas pelo próprio método de resolução do modelo ou pela natureza dos 

dados da amostra utilizada25. A seguir, serão descritos com detalhes os testes realizados e os 

critérios adotados.  

  

Linearidade da função de regressão 

 

Para verificar se existe ou não uma correlação linear entre os retornos dos ativos objetos de 

estudo e os retornos do índice BOVESPA, foi utilizado o teste LM baseado no multiplicador 

de Lagrange (Lagrange multiplier). O teste LM busca verificar se a inclinação do coeficiente 

beta ( β ) é significativamente diferente de zero, utilizando para isso o teste qui-quadrado 

( 2χ ). O valor de LM é determinado pela Equação 3.16: 

 

                                                           
 
 
25 O método dos Mínimos Quadrados Ordinários (MQO) garante, por princípio, a validade da hipótese c; as 
hipóteses b e d são validadas pela própria natureza dos dados da amostra utilizados no modelo (índice 
IBOVESPA e valor da ação da empresa objeto do estudo) e, por fim, foram selecionados 58 dados componentes 
da janela de estimação para cálculo dos coeficientes de regressão, o que valida a hipótese g. 
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22 ~ glauxelinearidad RnLM χ=            Equação 3.16 

onde26 

n  é o número de observações usadas para calcular a regressão auxiliar efetuada com os 

termos de erro obtidos ( tû ) do modelo de regressão principal; 

2
auxR  é o coeficiente de correlação não-ajustado (unadjusted 2R ) obtido da regressão auxiliar; 

2
glχ  é a distribuição por qui-quadrado com gl  graus de liberdade. 

Considera-se para regressão auxiliar o modelo ttt Xu υγ +=ˆ , onde tX , γ  e tυ  são  a 

variável independente, o coeficiente a ser estimado e o termo de erro da regressão auxiliar, 

respectivamente. O teste qui-quadrado ( 2χ ) é efetuado com 1 grau de liberdade (gl = 1) pois 

a regressão auxiliar utilizada possui somente uma variável independente ( tX ). Foi escolhido o 

nível de significância de 1% para execução do teste. Os resultados dos testes LM realizados 

para análise da linearidade da função de regressão são reportados no Apêndice B.  

 

Homoscedasticidade condicional dos termos de erro 

 

Para testar a presença de homoscedasticidade condicional dos termos de erro (ou ausência de 

heteroscedasticidade) utilizou-se o teste geral de heteroscedasticidade de White. O teste de 

White é também parte da classe dos testes LM (Lagrange multiplier). Ao contrário do teste de 

                                                           
 
 
26 Para maiores detalhes sobre este teste LM, ver Ramanathan (2002, p. 287-289). 
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Goldfeld-Quandt, que requer a reordenação das observações referentes às variáveis  X  que 

supostamente causaram heteroscedasticidade ou, o teste de Breuch-Pagan-Godfrey (BPG) que 

é sensível a qualquer violação da hipótese de normalidade do modelo, o teste geral de 

heteroscedasticidade proposto por White não depende da hipótese de normalidade e é de fácil 

aplicação (RAMANATHAN, 2002, p. 353-354; GUJARATI, 2000, p. 379-380). 

Para condução do teste de White foi rodada a regressão auxiliar tttt XXu υααα +++= 2
321

2ˆ , 

onde tX , 1α , 2α , 3α  e tυ  são a variável independente, os coeficientes a serem estimados e o 

termo de erro da regressão auxiliar, respectivamente. Ou seja, os resíduos ao quadrado da 

regressão original foram regredidos sobre a variável X  original e seu valor elevado ao 

quadrado ( 2
tX ). Sob a hipótese nula de que não há presença de heteroscedasticidade, pode-se 

mostrar que o tamanho da amostra (n ) multiplicado pelo 2
auxR  não-ajustado (unadjusted 2R ) 

obtido da regressão auxiliar segue a distribuição por qui-quadrado ( 2χ ) com grau de 

liberdade igual ao número de regressores, excluindo o termo constante, da regressão auxiliar 

(no caso, gl = 2). Ou seja: 

 

22 ~ glauxWhite RnLM χ=            Equação 3.17 

 

Novamente, adotou-se o nível de significância igual a 1% para realização do teste de 

heterosdasticidade de White. O Apêndice B apresenta o resultado dos testes de White. 
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Normalidade dos termos de erro 

 

Para verificar se a distribuição dos resíduos (ou termos de erro) obedecia à condição de 

normalidade, foi utilizado o teste do grau de ajuste por qui-quadrado. A metodologia para 

realização deste teste é descrita a seguir: 

� Primeiramente faz-se a regressão do modelo principal, obtendo-se os termos de erro 

estocástico tû ; calcula-se então o desvio padrão dos resíduos tû ; 

� Os resíduos são ordenados em vários grupos (ou classes de freqüência); no caso, foram 

utilizados 6 grupos, correspondentes  ao número de desvios padrão em relação à média 

dos resíduos (que é igual a zero); então, é calculada a distribuição de freqüência dos 

resíduos, que passamos a denominar de freqüência observada ( tO ); 

� Compara-se a distribuição de freqüência obtida a partir dos  resíduos observados ( tO ) 

com uma outra distribuição de freqüência baseada na distribuição de probabilidade 

admitida por hipótese, no caso, uma distribuição normal; a essa distribuição de freqüência 

denomina-se de freqüência esperada ( tE ); 

� Algebricamente temos que
( ) 2

6

1

2
2 ~ gl

t t

tt

E

EO
X χ∑

=

−
= , ou seja, a estatística 2X  segue 

aproximadamente a distribuição qui-quadrado com 2 graus de liberdade27; 

O Apêndice B apresenta o resultado dos testes realizados para análise da hipótese de 

normalidade dos resíduos. 

 
                                                           
 
 
27 Para maiores detalhes, ver Gujarati (2000, p.131-133). 
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Ausência de autocorrelação dos termos de erro 

 

Para que fosse verificada uma possível existência de autocorrelação, no tempo, entre os 

termos de erro, foi efetuado o teste de Breusch-Godfrey28 (BG) de autocorrelação de ordem 

superior. De forma genérica, o teste de Breusch-Godfrey supõe que o termo de erro tu  é 

gerado pelo seguinte esquema autoregressivo de p-ésima ordem: 

 

tptpttt uuuu ερρρ ++++= −−− ...2211             Equação 3.18 

 

sendo tε  um termo de perturbação puramente aleatório com média zero e variância constante. 

Breusch-Godfrey estabelecem como hipótese nula que: 0...21 ==== pρρρ , ou seja, todos 

os coeficientes autoregressivos são simultaneamente iguais a zero, não havendo portanto, 

autocorrelação de ordem alguma. Assim, a hipótese nula pode ser testada da seguinte forma:  

 

22 ~)( glGodfreyBreusch RpnLM χ−=−             Equação 3.19 

 

                                                           
 
 
28 O teste de Breusch-Godfrey é também parte da classe dos testes LM (Lagrange multiplier). Para maiores 
detalhes sobre este teste, ver Ramanathan (2002, p. 399-400) e Gujarati (2000, p. 426-428). 
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ou seja, )( pn −  multiplicado pelo coeficiente de correlação não-ajustado ( 2R ) da 

autoregressão calculada, segue uma distribuição por qui-quadrado com p  graus de liberdade. 

No caso desta pesquisa, apenas foi efetuado o teste de autocorrelação de primeira ordem 

( p =1)29. O nível de significância adotado para rejeição/aceitação da hipótese nula foi o de 

1%. O Apêndice B apresenta os resultados do teste de Breusch-Godfrey para autocorrelação 

dos resíduos. 

 

3.5   LIMITAÇÕES DA PESQUISA 

 

A pesquisa desenvolvida nesta dissertação apresenta algumas limitações que passam a ser 

destacadas a seguir. Essas limitações, de uma certa forma, podem distorcer os resultados da 

pesquisa e afetar a interpretação dos dados.  

A primeira limitação a ser mencionada, está relacionada ao fato de não ter sido feita distinção 

entre os diversos tipos de anúncios de formação de alianças estratégicas quanto ao valor dos 

investimentos envolvidos. Essa limitação decorreu de dois fatores. O primeiro diz respeito ao 

fato de que os anúncios, em sua grande maioria, não especificam o montante de investimentos 

envolvidos na formação da parceria. O segundo fator diz respeito à falta de um framework 

conceitual que relacione e categorize as diversas formas de alianças com níveis de 

investimento, e que seja, pelo menos, razoavelmente aceito pela comunidade acadêmica. 

                                                           
 
 
29 No caso de alguns ativos que apresentaram baixos valores de significância para p =1, foram efetuados testes 
adicionais de autocorrelação de ordens superiores, isto é, para p = 2, 3, 4, ... (para maiores detalhes, ver 
Apêndice B). 
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A segunda limitação está relacionada ao modelo de regressão adotado para estimativa dos 

retornos normais das empresas pesquisadas. Optou-se neste estudo por adotar um modelo 

simples de regressão linear. Entretanto, como decorrência da grande volatilidade do mercado 

brasileiro de capitais, nem sempre foi possível ajustar, por meio desse modelo de regressão, 

curvas com graus de ajuste adequados. Buscou-se minimizar esse impacto por meio da 

escolha criteriosa do tamanho das janelas do evento e de estimação. 
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4   RESULTADOS DA PESQUISA 

 

4.1   INFORMAÇÕES SOBRE A AMOSTRA TOTAL 

 

A amostra analisada compõe-se de 147 eventos de formação de alianças, de 48 diferentes 

empresas. Do total de 48 ações selecionadas, 37 são do tipo preferenciais (PN’s) devido aos 

critérios metodológicos adotados, que priorizou as ações de maior liquidez negociadas na 

Bolsa de Valores de São Paulo – BOVESPA. 

Os ramos de atividades das empresas envolvidas na amostra da pesquisa, o número de 

ocorrência dos anúncios e sua freqüência relativa são apresentados na Tabela 2 a seguir. A 

classificação setorial das empresas foi elaborada segundo critérios adotados pela BOVESPA. 

 
Tabela 2: Classificação setorial 

 Ramo de atividade Número de anúncios Freqüência relativa 

Alimentos 8 5,44% 
Bebidas 4 2,72% 
Comércio 4 2,72% 
Energia Elétrica 8 5,44% 
Fumo 1 0,68% 
Intermediários Financeiros 17 11,56% 
Madeira e Papel 4 2,72% 
Máquinas e Equipamentos 9 6,12% 
Material de Transporte 10 6,80% 
Mídia 1 0,68% 
Mineração 14 9,52% 
Petróleo, Gás e Biocombustíveis 24 16,33% 
Químicos e Petroquímicos 6 4,08% 
Siderurgia e Metalurgia 14 9,52% 
Tecidos, Vestuário e Calçados 4 2,72% 
Telecomunicações 12 8,16% 
Transporte 7 4,76% 

Total 147 100,00% 

Fonte: elaborada pelo autor 
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A Tabela 3 apresenta um resumo dos Coeficientes Múltiplos de Determinação, R2 e  R2-

ajustado, obtidos para as 147 regressões lineares realizadas. Os coeficientes R2 e  R2-ajustado 

são medidas do grau de ajuste (goodness of fit)  de uma regressão linear amostral pelo método 

dos Mínimos Quadrados Ordinários (MQO).  

 

Tabela 3: Coeficientes Múltiplos de Determinação das regressões realizadas (R2
 e  R

2-ajustado) 

Avaliadores  da  regressão (gl = 58) 

Coeficientes < 0,50 0,50 – 0,75 0,75 – 0,90 > 0,90 Soma 

      

R2 (não-ajustado) 105 37 5 0 147 

% 71,4% 25,2% 3,4% 0,0% 100,0% 
 

R2 (ajustado) 105 39 3 0 147 
% 71,4% 26,5% 2,0% 0,0% 100,0% 

Fonte: elaborada pelo autor 
 

Observa-se que em sua grande maioria (71,4% dos casos) esses coeficientes obtiveram 

valores inferiores a 0,5. Entretanto, vale ressaltar que os baixos valores obtidos não refletem, 

necessariamente, a qualidade do modelo de estimação utilizado para obtenção dos retornos 

normais das empresas. Para Gujarati (2000, p. 202) o objetivo de uma regressão amostral não 

é propriamente obter um R2 alto, mas sim obter estimativas confiáveis dos verdadeiros 

coeficientes de regressão da população e fazer inferências estatísticas sobre eles. 

Goldberger30 (1991; apud GUJARATI, 2000, p. 203) tem uma posição bastante crítica sobre o 

papel do R2. Ele disse: 

                                                           
 
 
30GOLDBERGER, Arthur S. A Course in Econometrics. Harvard University Press, Cambridge, Massachussets, 
1991, p. 178. In: GUJARATI, Damodar N. Econometria Básica. 3a, Edição. São Paulo: Makron Books, 2000. 
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De nosso ponto de vista, R2 tem um papel muito modesto na análise de regressão, 
sendo uma medida do grau de ajuste de uma regressão linear por MQ (Mínimos 
Quadrados) em um conjunto de dados. Não há nada no MCRL (Modelo Clássico de 
Regressão Linear) que exija que o R2 seja alto. Conseqüentemente, um R2 alto não é 
nenhuma evidência em favor do modelo e um baixo R2 não é nenhuma evidência 
contra ele. 

 

4.2   SEGMENTAÇÃO DA AMOSTRA 

 

Para responder às formulações das hipóteses de pesquisa, foi feita a análise dos dados 

considerando: (1) amostra total, com todos os anúncios sobre formação de alianças de forma 

agregada; (2) uma primeira segmentação, contendo apenas os anúncios de formação de joint 

ventures e, por fim; (3) uma segunda segmentação, contento anúncios de formação de alianças 

estratégicas, exclusive as joint ventures. 

A amostra total apresenta 147 anúncios e objetiva responder à Hipótese 1 da pesquisa. A 

primeira e a segunda segmentação apresentam 82 e 65 anúncios, respectivamente. O objetivo 

das segmentações da amostra é responder à Hipótese 1a da pesquisa. A seguir, serão 

mostrados os resultados de cada amostra considerando as análises individuais por empresa, a 

média dos retornos por empresa e os retornos acumulados para todas as empresas agregadas, 

conforme descrito no Capítulo 3. 
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4.3   RESULTADOS DA AMOSTRA TOTAL 

 

4.3.1  Análise individual, por anúncio 

 

Nesta análise, busca-se identificar se houve significância estatística nos retornos anormais de 

uma determinada empresa em qualquer dia da janela do evento. Considerando-se a amostra 

total da pesquisa, com 147 eventos de formação de alianças estratégicas, observa-se na Tabela 

4 a presença de significância estatística nos níveis de 1%, 5% e 10% para todos os dias da 

janela do evento. Entretanto, os dias 0 e +1 da janela do evento apresentam maior ocorrência 

de retorno anormal, com freqüência de 11,56% para cada dia.  

 

Tabela 4: Ocorrência de significância estatística por empresa individual, por dia da janela do evento 
Freqüência dos retornos individuais, por empresa 

Ocorrência de significância estatística 
Amostra total da pesquisa (N = 147) 

Janela do evento * ** *** Soma % 
-1 4 0 0 4 2,72% 
0 8 4 5 17 11,56% 
1 2 8 7 17 11,56% 
2 4 0 3 7 4,76% 
3 2 3 4 9 6,12% 
4 5 2 3 10 6,80% 
5 3 2 4 9 6,12% 
6 2 5 2 9 6,12% 
7 4 1 3 8 5,44% 
8 5 5 1 11 7,48% 
9 4 5 2 11 7,48% 
10 4 0 3 7 4,76% 

* Nível de significância de 1% 
** Nível de significância de 5% 
*** Nível de significância de 10% 
Fonte: elaborada pelo autor  
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O dia imediatamente anterior à data do evento (dia -1) apresentou para o total da amostra 

apenas 4 anúncios com alguma significância estatística para retornos anormais, o que 

representou 2,72% do total de eventos pesquisados. Esse resultado sugere que, para o caso de 

anúncios de formação de alianças, o segundo pressuposto do método de estudo de evento foi 

observado, isto é, não houve antecipação de eventos. Conforme já mencionado no Capítulo 3, 

o segundo pressuposto do método de estudo de evento refere-se ao fato de que quaisquer 

anúncios ou informações financeiras relevantes são publicadas na imprensa ou em outra mídia 

apropriada para que todos os agentes obtenham a mesma informação no mesmo instante e 

que, nenhum agente pode ter conhecimento prévio desse anúncio e assim negociar ações e 

obter ganhos com a antecipação dessa informação. 

 

4.3.2  Análise da média das empresas, sobre determinado dia 

 

Os resultados dessa análise encontram-se reportados na Tabela 5. Novamente foi encontrada 

significância para os dias 0 e +1 da janela do evento, o que vem corroborar com os resultados 

reportados por Woolridge e Snow (1990), Madhavan e Prescott (1995) e Koh e Venkatraman 

(1991). Nesses estudos também foram encontradas significâncias estatísticas para janela de 

evento de apenas dois dias.  

Os resultados encontrados sugerem que o mercado de capitais brasileiro é eficiente na forma 

semiforte e reage rapidamente ao anúncio de formação de alianças estratégicas, incorporando 

no curto prazo as novas informações aos preços dos ativos. 
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Tabela 5: Análise da média agregada das empresas, sobre determinado dia 
Análise da média agregada das empresas 

(N = 147) 
Janela do evento AR Estatística-t Significância 

-1 -0,264 -1,410  
0 0,327 1,743 * 
1 0,702 3,744 *** 
2 0,045 0,239  
3 -0,205 -1,095  
4 0,032 0,169  
5 -0,190 -1,012  
6 -0,056 -0,300  
7 -0,165 -0,882  
8 0,095 0,506  
9 0,048 0,254  
10 0,233 1,246  

* Nível de significância de 1% 
** Nível de significância de 5% 
*** Nível de significância de 10% 
Fonte: elaborada pelo autor 
 
 

4.3.3  Análise dos retornos totais acumulados, agregados para todas as empresas 

 

A análise dos retornos acumulados médios agregados é apresentada na Tabela 6. Observa-se 

significância dos retornos anormais médios acumulados (CAR ) no nível de 5% para os dias 

+1, +2, +3 e +4 da janela do evento, confirmando a Hipótese 1 da pesquisa. Nesse período da 

janela do evento, a variável CAR  assumiu os valores de 0,764%, 0,809%, 0,604% e 0,635%, 

respectivamente. Esse resultado é consistente com a teoria e evidencia que os investidores do 

mercado brasileiro reagem positivamente ao anúncio de formação de alianças estratégicas. 

Também, uma vez mais fica evidenciado que o mercado brasileiro de capitais reage 

rapidamente às notícias divulgadas pelos administradores das empresas, apresentando retorno 

acumulado anormal já para o dia +1 da janela do evento. 
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Tabela 6: Análise dos retornos totais acumulados, agregados para todas as empresas 
Análise dos retornos totais acumulados 

(N = 147) 
Janela do evento CAR Estatística-t Significância 

-1 -0,264 -  
0 0,063 0,320  
1 0,764 3,960 ** 
2 0,809 4,237 ** 
3 0,604 3,009 ** 
4 0,635 3,143 ** 
5 0,446 2,248 * 
6 0,390 1,965 * 
7 0,224 1,073  
8 0,319 1,551  
9 0,367 1,785  
10 0,600 2,971 ** 

* Nível de significância de 1% 
** Nível de significância de 5% 
*** Nível de significância de 10% 
- Dado não calculado 
Fonte: elaborada pelo autor 
 

4.4   RESULTADOS PARA JOINT VENTURES 

 

4.4.1  Análise individual, por anúncio 

 

A Tabela 7 a seguir apresenta uma maior freqüência de ocorrência de significância dos 

retornos anormais para os dias individuais da janela do evento quando comparados com a 

amostra total da pesquisa (Tabela 4). Observa-se uma incidência de 14,63% e 13,41% de 

casos de retornos anormais significantes para os dias 0 e +1 da janela do evento, sugerindo 

novamente que o mercado brasileiro reage rapidamente às notícias divulgadas.  

Um outro ponto importante a ser reportado consiste no fato de que apenas 1 evento apresentou 

alguma significância para o dia –1, indicando também não haver ocorrência de antecipação de 
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eventos nos casos de anúncios de formação de joint ventures, conforme pressuposto do 

modelo adotado. 

 

Tabela 7: Ocorrência de significância estatística por empresa individual, por dia da janela do evento 
Freqüência dos retornos individuais, por empresa 

Ocorrência de significância estatística 
Amostra Joint ventures (N = 82) 

Janela do evento * ** *** Soma % 
-1 1 0 0 1 1,22% 
0 5 3 4 12 14,63% 
1 0 5 6 11 13,41% 
2 1 0 2 3 3,66% 
3 1 1 3 5 6,10% 
4 3 1 3 7 8,54% 
5 3 1 3 7 8,54% 
6 1 2 1 4 4,88% 
7 4 0 2 6 7,32% 
8 1 4 1 6 7,32% 
9 3 3 2 8 9,76% 
10 3 0 3 6 7,32% 

* Nível de significância de 1% 
** Nível de significância de 5% 
*** Nível de significância de 10% 
Fonte: elaborada pelo autor 
 

4.4.2  Análise da média das empresas, sobre determinado dia 

 

A análise do retorno anormal médio apresentou significância no nível de 1% para o dia +1 da 

janela de eventos, cujo valor de AR  foi igual a 0,715%, sugerindo mais uma vez que o 

mercado brasileiro reage positivamente aos anúncios de formação de alianças estratégicas, no 

caso, anúncios de  joint ventures. 
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Tabela 8: Análise da média agregada das empresas, sobre determinado dia 
Análise da média agregada das empresas 

(N = 82) 
Janela do evento AR Estatística-t Significância 

-1 -0,222 -0,904  
0 0,404 1,642  
1 0,715 2,909 *** 
2 0,115 0,468  
3 -0,293 -1,189  
4 0,301 1,225  
5 0,050 0,202  
6 -0,455 -1,850  
7 0,261 1,061  
8 0,273 1,111  
9 -0,045 -0,184  
10 0,347 1,412  

* Nível de significância de 1% 
** Nível de significância de 5% 
*** Nível de significância de 10% 
Fonte: elaborada pelo autor 
 

4.4.3  Análise dos retornos totais acumulados, agregados para todas as empresas 

 

No caso das joint ventures a variável CAR  apresentou resultados consistentemente 

significativos nos níveis de 1% e 5% para os dias +1 a +10 da janela de eventos. Este 

resultado corrobora com os resultados encontrados por Harrigan (1988), Woolridge e Snow 

(1990), Madhavan e Prescott (1995) e Koh e Venkatraman (1991). Em todos esses estudos 

foram encontrados resultados significativos para anúncios (de forma agregada) de formação 

de joint ventures. No período da janela de eventos, o CAR  assumiu valores significativos 

variando de 0,615% a 1,451%. 
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Tabela 9: Análise dos retornos totais acumulados, agregados para todas as empresas 

Análise dos retornos totais acumulados 
(N = 82) 

Janela do evento CAR Estatística-t Significância 
-1 -0,222 -  
0 0,181 0,796  
1 0,897 3,698 ** 
2 1,012 4,289 ** 
3 0,719 2,653 ** 
4 1,021 3,709 *** 
5 1,070 3,971 *** 
6 0,615 2,319 ** 
7 0,876 3,059 ** 
8 1,149 4,062 *** 
9 1,104 3,900 *** 
10 1,451 5,197 *** 

* Nível de significância de 1% 
** Nível de significância de 5% 
*** Nível de significância de 10% 
- Dado não calculado 
Fonte: elaborada pelo autor 
 

4.5   RESULTADOS PARA NÃO-JOINT VENTURES 

 

4.5.1  Análise individual, por anúncio 

 

Tomando-se agora a amostra contendo apenas anúncios de formação de alianças estratégicas 

que não assumiram a estrutura de joint ventures na data do seu anúncio, buscou-se testar a 

Hipótese 1a da pesquisa comparando-se os resultados obtidos desta amostra com os 

resultados obtidos a partir da amostra segmentada exclusivamente com anúncios de formação 

de joint ventures, cujos resultados já foram apresentados nas Tabelas 7, 8 e 9.  

A análise dos retornos anormais individuais de cada evento apresentou também alguma 

significância estatística para todos os dias da janela do evento, com ligeira predominância da 

presença de retornos anormais para os dias 0 e +1. Entretanto, nota-se também a presença de 
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resultados significantes para os retornos anormais nos dias +6 e +8 da janela do evento da 

mesma magnitude dos resultados observados em dias imediatamente posteriores e próximos 

ao dia do evento, sugerindo que o mercado reage com mais cautela na interpretação desses 

anúncios. Essa forma mais lenta de reação do mercado sugere também existir gradações entre 

os dois tipos anúncios. Anúncios de  formação de joint ventures seriam percebidos pelo 

investidor como mais relevantes que os demais anúncios de outras formas de alianças. 

 

Tabela 10: Ocorrência de significância estatística por empresa individual, por dia da janela do evento 
Freqüência dos retornos individuais, por empresa 

Ocorrência de significância estatística 
Amostra Não-Joint Ventures (N = 65) 

Janela do evento * ** *** Soma % 
-1 3 0 0 3 4,62% 
0 3 1 1 5 7,69% 
1 2 3 1 6 9,23% 
2 3 0 1 4 6,15% 
3 1 2 1 4 6,15% 
4 2 1 0 3 4,62% 
5 0 1 1 2 3,08% 
6 1 3 1 5 7,69% 
7 0 1 1 2 3,08% 
8 4 1 0 5 7,69% 
9 1 2 0 3 4,62% 
10 1 0 0 1 1,54% 

* Nível de significância de 1% 
** Nível de significância de 5% 
*** Nível de significância de 10% 
Fonte: elaborada pelo autor 
 
 

 
4.5.2  Análise da média das empresas, sobre determinado dia 

 

No caso de anúncios de não-joint ventures, somente foi encontrada significância no nível de 

5% para os retornos anormais médios do dia +1 da janela do evento. O valor do AR  para este 
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dia foi igual a 0,685%. Comparando-se com o valor encontrado para a amostra formada 

exclusivamente por anúncios de joint ventures (Tabela 8), cujo AR  foi igual a 0,715% para o 

dia da janela do evento correspondente, obtém-se aqui um primeiro indício de validade da 

Hipótese 1a da pesquisa. Ou seja, os anúncios de formação de joint venture apresentam, na 

média, retornos anormais maiores que os retornos anormais associados a anúncios de outras 

formas de alianças. 

 

Tabela 11: Análise da média agregada das empresas, sobre determinado dia 
 Análise da média agregada das empresas 

(N = 65) 
Janela do evento AR Estatística-t Significância 

-1 -0,317 -1,041  
0 0,230 0,754  
1 0,685 2,247 ** 
2 -0,044 -0,144  
3 -0,095 -0,313  
4 -0,309 -1,013  
5 -0,491 -1,613  
6 0,447 1,467  
7 -0,703 -2,307  
8 -0,130 -0,428  
9 0,165 0,541  
10 0,090 0,295  

* Nível de significância de 1% 
** Nível de significância de 5% 
*** Nível de significância de 10% 
Fonte: elaborada pelo autor 
 

 
4.5.3  Análise dos retornos totais acumulados, agregados para todas as empresas 

 

Ao se analisarem os retornos normais médios acumulados para anúncios de não-joint 

ventures, nenhuma significância estatística foi encontrada para quaisquer períodos dentro da 

janela do evento. Conforme apresentado anteriormente na Tabela 9, no caso de anúncios de 
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formação de joint ventures, a variável CAR  assumiu valores significativos compreendidos 

entre 0,615% e 1,451% dentro da janela do evento. Assim, conclui-se por validar a Hipótese 

1a da pesquisa. 

 
Tabela 12: Análise dos retornos totais acumulados, agregados para todas as empresas 

Análise dos retornos totais acumulados 
(N = 65) 

Janela do evento CAR Estatística-t Significância 
-1 -0,317 -  
0 -0,088 -0,261  
1 0,597 1,918  
2 0,553 1,768  
3 0,458 1,536  
4 0,150 0,502  
5 -0,342 -1,169  
6 0,105 0,352  
7 -0,598 -1,963  
8 -0,728 -2,442  
9 -0,563 -1,894  
10 0,000 0,000  

* Nível de significância de 1% 
** Nível de significância de 5% 
*** Nível de significância de 10% 
- Dado não calculado 
Fonte: elaborada pelo autor 
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5   CONCLUSÕES 

 

Neste trabalho, procurou-se dar continuidade a uma linha de investigação que teve início em 

meados da década de 1980 com o artigo clássico de McConnell e Nantell (1985) sobre o 

impacto da formação de joint ventures no valor de mercado das ações das empresas 

formadoras da aliança. Entretanto, da mesma forma que Harrigan (1988), buscou-se nesta 

pesquisa uma dimensão mais ampla com relação à amostra dos dados estudados, incluindo, no 

estudo, todas as formas relevantes de alianças estratégicas, e não apenas as JVs. 

Optou-se por aplicar o método de estudo de evento em uma amostra de 147 anúncios de 

formação de alianças estratégicas, envolvendo 48 empresas de diferentes segmentos, que 

possuem ações negociadas na BOVESPA. Adotou-se como eixo teórico a Hipótese da 

Eficiência de Mercado, na forma semiforte, conforme postulado por Fama (1970).  

Com o propósito de investigar as duas hipóteses de pesquisa formuladas, a amostra total foi 

segmentada em duas outras. A primeira, contendo exclusivamente anúncios de formação de 

joint ventures. A segunda, contendo apenas anúncios com outras formas de alianças 

estratégicas. 

Com relação à primeira hipótese de pesquisa, os resultados obtidos a partir da amostra total 

apontam indícios de que o mercado de capitais brasileiro reage de maneira consistente com a 

suposição de eficiência de mercado, na forma semiforte. Obteve-se para o total da amostra, 

retornos anormais positivos e significativamente diferentes de zero, causados por anúncios de 

formação de alianças. Outro indício importante, à luz dos resultados encontrados, foi quanto à 

rapidez de reação do mercado. Foram encontrados indícios que o mercado reage rapidamente, 

apresentando resultados estatisticamente significantes para os dias 0 e +1 da janela do evento. 
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Esses resultados estão alinhados com diversos estudos empíricos realizados sobre anúncios de 

alianças, que apontam resultados significantes em janelas de evento de apenas dois dias 

(WOOLRIDGE e SNOW, 1990; MADHAVAN e PRESCOTT, 1995; KOH e 

VENKATRAMAN, 1991). 

Quanto às segmentações realizadas a partir da amostra total, os resultados obtidos sugerem 

validar a segunda hipótese de pesquisa. Ou seja, há indícios de que as joint ventures são 

percebidas pelos investidores como formas de associação que possuem maior potencial de 

agregação de valor para as empresas, quando comparadas às outras formas de alianças. Essa 

constatação corrobora com o framework proposto por Harringan (1988), Contractor e Lorange 

(1988), Barney (2002), Besanko et al. (2004), Lorange e Roos (1996), dentre outros, que 

classificam as diversas formas de associação entre empresas por graus de intensidade ou 

interdependência entre empresas. Segundo a grande maioria desses autores, as joint ventures 

estão entre as formas de cooperação mais intensas.  

Em suma, tendo em vista os objetivos propostos neste trabalho, os resultados obtidos nos 

remetem a considerações relevantes: os gestores revelam ao mercado informações 

importantes para avaliação da empresa por meio de anúncios sobre seus futuros planos de 

formação de alianças ou parcerias estratégicas; o mercado de capitais reage de maneira rápida 

e consistente com a hipótese de eficiência de mercado, na forma semiforte.  

Nesse ponto, é pertinente ressaltar que a presente pesquisa apresenta duas importantes 

limitações que devem ser consideradas na análise dos resultados aqui reportados. A primeira 

está relacionada ao fato de não ter sido feita distinção entre os diversos tipos de anúncios de 

formação de alianças estratégicas quanto ao valor dos investimentos envolvidos. Essa 

limitação decorreu de dois fatores: (a) o fato de que a maioria dos anúncios não especifica o 
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montante dos investimentos envolvidos na formação da aliança; (b) a falta de um framework 

conceitual que relacione e categorize as diversas formas de alianças com níveis de 

investimentos envolvidos. Portanto, não foi objeto desta pesquisa mensurar ou buscar 

qualquer tipo de ligação entre a decisão de formação de alianças e a decisão de investimento 

subjacente. Somente para referência, um dos poucos trabalhos empíricos que lançam alguma 

luz nesse tema foi conduzido por Woolridge e Snow (1990). Nessa pesquisa, os autores 

apontam que os anúncios de formação de joint ventures31 possuem maior significância que os 

demais anúncios de decisão de investimentos, a exceção dos anúncios relativos aos 

investimentos em P&D (pesquisa e desenvolvimento). 

A segunda limitação está relacionada ao modelo simples de regressão linear adotado para 

estimativa dos retornos normais das empresas pesquisadas. Devido a grande volatilidade do 

mercado brasileiro de ações, nem sempre foi possível calcular, por meio deste modelo, curvas 

com graus de ajuste adequados. Observou-se que para alguns tipos de alianças, 

principalmente para aquelas classificadas com um baixo grau de integração vertical segundo, 

por exemplo, a escala proposta por Lorange e Roos (1996), o modelo simples de regressão 

linear não se mostrou adequado para capturar as pequenas variações do retorno anormal 

causadas pela baixa intensidade da aliança estudada. 

As limitações presentes nesta pesquisa remetem a novas propostas de estudo, dentro da 

mesma linha de investigação. A primeira delas, poderia investigar as possíveis relações 

existentes entre anúncios de investimentos e as diversas formas de cooperação entre empresas 

associadas a estes anúncios. A pesquisa poderia adotar como objetivos a validação das escalas 

de intensidade de alianças entre empresas, conforme proposta dos diversos teóricos de 

                                                           
 
 
31 Na pesquisa conduzida por Woolridge e Snow (1990), as joint ventures são consideradas formas de 
investimento. 
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estratégia, isolando também, os possíveis impactos da magnitude dos investimentos 

associados. 

Uma outra proposição para nova pesquisa refere-se ao aprimoramento do modelo de regressão 

utilizado para inferência dos retornos normais. Sugere-se utilizar, alternativamente ao modelo 

simples de regressão linear, modelos não-lineares. Esses modelos de previsão, embora mais 

complexos e sofisticados, são bastante mais precisos. Estudos empíricos recentes conduzidos 

por Hansen e Nelson (1997), Dhar e Chou (2001), Chan e Genovese (2001), Ang e Quek 

(2006), dentre outros, apontam significativas vantagens no uso de modelos não-lineares para 

efeito de previsão em séries temporais, aplicadas à inferência de retornos de ativos 

financeiros. O uso de métodos não-lineares na condução de estudos de evento dessa natureza, 

torna-se relevante principalmente devido à pequena magnitude dos retornos anormais 

associados aos anúncios das alianças com baixa interdependência entre as empresas. 

Evidentemente, as duas proposições para novos estudos citadas aqui não são mutuamente 

excludentes. 
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Empresa: Companhia Siderúrgica de Tubarão (CST) 

Data do evento: 18/08/2004 

Anúncio de formação de aliança 

A Companhia Siderúrgica de Tubarão (CST), a Cia. Siderúrgica Belgo Mineira (Belgo) e a Sun Coal & Coke 
Company (SUN) assinaram, no dia 18/08, um acordo para a formação de uma joint venture a ser denominada 
Sun Coqueria Tubarão S.A. (SOL), com a finalidade de implantar uma nova coqueria junto às instalações da 
siderúrgica capixaba, no município de Serra, Espírito Santo. A unidade terá capacidade de produção de 1,55 
milhão de toneladas de coque metalúrgico por ano, a partir de julho de 2006. O investimento total será da ordem 
de US$ 380 milhões, com geração de 180 empregos diretos na sua operação. A joint venture faz parte do plano 
de expansão da CST, que elevará a sua capacidade de produção dos atuais 5 milhões para 7,5 milhões de 
toneladas de placas de aço por ano a partir de 2006... (Fato Relevante CVM, 18/08/2004). 

Prováveis efeitos sobrepostos 

Anúncio de resultado extraordinário: 

03/08/2004 - 14:39:18 - A CST (Companhia Siderúrgica de Tubarão) lucrou R$ 592 milhões no segundo 
trimestre, um crescimento de 86% na comparação com igual período do ano passado (R$ 318 milhões). No 
primeiro semestre, o lucro acumulado pela companhia atingiu R$ 767 milhões, um aumento de 30% em relação 
aos seis primeiros meses do ano passado (R$ 590 milhões). (Agência Estado). 

Anúncio de investimento: 

03/08/2004 - 15:36:07 - Os investimentos da Companhia Siderúrgica de Tubarão (CST) somaram US$ 23 
milhões no segundo trimestre deste ano. De acordo com o comunicado da empresa, a CST acumulou nos 
primeiros seis meses deste ano investimentos da ordem de US$ 37 milhões. (Agência Estado). 

Anúncio de vendas: 

03/08/2004 - A companhia também informou que o volume de vendas de placas e de bobinas a quente da 
Companhia Siderúrgica de Tubarão (CST) atingiu 1,271 milhão de toneladas no segundo trimestre deste ano, 
resultado 4% superior ao observado em igual período em 2003 (1,225 milhão de toneladas). (Agência Estado). 

Quadro 1: Provável efeito sobreposto a evento de formação de aliança  

Fonte: elaborado pelo autor 
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Empresa: Companhia Vale do Rio Doce (CVRD) 

Data do evento: 13/07/2004 

Anúncio de formação de aliança 

A Companhia Vale do Rio Doce investirá US$ 27 milhões na joint venture Shandong Yankuang International 
Coking para a produção de coque metalúrgico na China. Esse investimento garantirá à Vale participação de 25% 
no capital da joint. O investimento total na planta será de US$ 275 milhões, segundo comunicado enviado pela 
empresa à Comissão de Valores Mobiliários – CVM. A joint venture, a ser criada com uma capitalização de 880 
milhões de yuans (US$ 106,3 milhões), terá participação de 25% da Vale, 70% da Yankuang e 5% da Itochu. 
(Fato Relevante CVM, 13/07/2004). 

Prováveis efeitos sobrepostos 

Anúncios sobre aquisições de empresas: 

A Companhia Vale do Rio Doce está realmente oferecendo ativos como parte do pagamento pela mineradora 
canadense Noranda. (Agência Estado, 08/07/2004). 

Na semana passada, rumores de que a Vale estivesse negociando a aquisição da siderúrgica canadense Noranda 
derrubaram os papéis da empresa. Cobre e níquel são os principais nichos de atuação da empresa canadense. 
(Folha de São Paulo, 23/06/2004). 

Anúncios sobre intenção de formação de parcerias: 

A canadense Canico Resource e a Companhia Vale do Rio Doce (CVRD) estão desenvolvendo projetos de 
extração de níquel no Pará que devem elevar, dentro de três anos. (Gazeta Mercantil, 24/06/2004). 

A sul-coreana Posco, segunda maior siderúrgica do mundo, e a Companhia Vale do Rio Doce (CVRD) estudam 
um novo projeto siderúrgico no Maranhão. (Gazeta Mercantil, 14/06/2004). 

Anúncios de vendas: 

A produção de minério de ferro da Companhia Vale do Rio Doce de 2004 e 2005 está totalmente vendida, 
conforme informação do diretor de Finanças da mineradora, Fábio Barbosa. (Agência Estado, 23/06/2004). 

A Companhia Vale do Rio Doce (CVRD) ingressa no mercado de carvão, com a assinatura de dois contratos de 
exploração do minério na China. (Agência Estado, 24/05/2004). 

A Companhia Vale do Rio Doce fechou um acordo preliminar com a Nippon Steel Corporation para a 
exportação de 70 milhões de toneladas de minério de ferro por um prazo de 10 anos. (Gazeta Mercantil, 
18/05/2004). 

Anúncio de investimento: 

Até 2006, o Sistema Norte da Companhia Vale do Rio Doce, que inclui a jazida de Carajás (PA), responderá por 
40% da produção total de minério de ferro da companhia. Serão 85 milhões de toneladas extraídas por ano no 
complexo, que está situado no município de Parauapebas (PA), quantidade possível graças a investimentos de 
US$ 180 milhões a serem aplicados a partir de 2005. (Gazeta Mercantil, 03/06/2004). 

Quadro 2: Provável efeito sobreposto a evento de formação de aliança  

Fonte: elaborado pelo autor 
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Empresa: Companhia Vale do Rio Doce (CVRD) 

Data do evento: 12/07/2004 

Anúncio de formação de aliança 

Com o objetivo de ganhar peso para atuar no mercado norte-americano, a Caemi, controladora da Cadam, estuda 
uma parceria operacional com a Companhia Vale do Rio Doce (CVRD) na área de caulim. O interesse da 
empresa - que apesar de ser controlada pela própria Vale atua de maneira independente - é aumentar sua escala 
de produção, além de diversificar o mix de produtos. De acordo com o gerente de Relações com Investidores da 
Caemi, José Roberto Pacheco, a expectativa é de que um acordo seja fechado ainda neste ano. (Agência Estado, 
12/07/2004). 

Prováveis efeitos sobrepostos 

Anúncios sobre aquisições de empresas: 

A Companhia Vale do Rio Doce está realmente oferecendo ativos como parte do pagamento pela mineradora 
canadense Noranda. (Agência Estado, 08/07/2004). 

Na semana passada, rumores de que a Vale estivesse negociando a aquisição da siderúrgica canadense Noranda 
derrubaram os papéis da empresa. Cobre e níquel são os principais nichos de atuação da empresa canadense. 
(Folha de São Paulo, 23/06/2004). 

Anúncios sobre intenção de formação de parcerias: 

A canadense Canico Resource e a Companhia Vale do Rio Doce (CVRD) estão desenvolvendo projetos de 
extração de níquel no Pará que devem elevar, dentro de três anos. (Gazeta Mercantil, 24/06/2004). 

A sul-coreana Posco, segunda maior siderúrgica do mundo, e a Companhia Vale do Rio Doce (CVRD) estudam 
um novo projeto siderúrgico no Maranhão. (Gazeta Mercantil, 14/06/2004). 

Anúncios de vendas: 

A produção de minério de ferro da Companhia Vale do Rio Doce de 2004 e 2005 está totalmente vendida, 
conforme informação do diretor de Finanças da mineradora, Fábio Barbosa. (Agência Estado, 23/06/2004). 

A Companhia Vale do Rio Doce (CVRD) ingressa no mercado de carvão, com a assinatura de dois contratos de 
exploração do minério na China. (Agência Estado, 24/05/2004). 

A Companhia Vale do Rio Doce fechou um acordo preliminar com a Nippon Steel Corporation para a 
exportação de 70 milhões de toneladas de minério de ferro por um prazo de 10 anos. (Gazeta Mercantil, 
18/05/2004). 

Anúncio de investimento: 

Até 2006, o Sistema Norte da Companhia Vale do Rio Doce, que inclui a jazida de Carajás (PA), responderá por 
40% da produção total de minério de ferro da companhia. Serão 85 milhões de toneladas extraídas por ano no 
complexo, que está situado no município de Parauapebas (PA), quantidade possível graças a investimentos de 
US$ 180 milhões a serem aplicados a partir de 2005. (Gazeta Mercantil, 03/06/2004). 

Quadro 3: Provável efeito sobreposto a evento de formação de aliança  

Fonte: elaborado pelo autor 
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Empresa: Coteminas 

Data do evento: 17/08/2001 

Anúncio de formação de aliança 

Anunciou assinatura de aliança estratégica com a companhia americana Springs Industries, Inc. Pelo acordo, a 
Coteminas fornecerá produtos têxteis para o lar, para serem comercializados nos EUA e Canadá pela 
Springs.(Gazeta Mercantil, 17/08/2001). 

Prováveis efeitos sobrepostos 

Anúncio de lucro do semestre: 

A Coteminas apresentou um lucro líquido de R$ 42,777 milhões no primeiro semestre deste ano, apontando 
crescimento de 45,34% sobre os R$ 29,433 milhões registrados em igual intervalo de 2000.  (Agência Estado, 
03/08/2001). 

Quadro 4: Provável efeito sobreposto a evento de formação de aliança (Quadro elaborado pelo autor) 

 
Empresa: Embraer 

Data do evento: 10/08/2006 

Anúncio de formação de aliança 

A Embraer e Indústria Aeronáutica de Portugal (OGMA) assinaram nesta quinta-feira um acordo de cooperação 
industrial no setor aeronáutico. A brasileira realizará estudos para desenvolver a capacidade da portuguesa para 
projetar e fabricar estruturas de aeronaves para o mercado global. A expansão da OGMA integra o programa de 
desenvolvimento industrial de Portugal. (estadao.com.br, 10/08/2006) 

Prováveis efeitos sobrepostos 

Anúncios de vendas: 

A Embraer anunciou nesta terça-feira a venda de cinco jatos Phenom 100 para a Gold Aviation Services, 
empresa com sede em Fort Lauderdale, nos Estados Unidos. (estadao.com.br, 01/08/2006). 

A Embraer anunciou em 24 de julho a venda de 30 jatos modelo 175 à norte-americana Republic Airlines. O 
valor do negócio não foi divulgado, mas, pelo preço de tabela, a companhia aérea dos Estados Unidos deve pagar 
até US$ 900 milhões pelos aviões da fabricante brasileira. (Universo On-line, 24/07/2006). 

Quadro 5: Provável efeito sobreposto a evento de formação de aliança  

Fonte: elaborado pelo autor 
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Empresa: Randon 

Data do evento: 01/03/2004 

Anúncio de formação de aliança 

A Randon e a Marcopolo assinaram contrato pelo qual a Randon Consórcios assumirá a administração da venda 
de cotas do miniônibus Volare. A comercialização das cotas da unidade de negócios da Marcopolo para veículos 
comerciais leves será feita em todo o País, cabendo à Randon Consórcios a administração do negócio e a 
prestação de suporte à área comercial. ‘Os valores de crédito variam de R$ 77 mil a R$ 128 mil, conforme o 
modelo do miniônibus e os opcionais escolhidos pelo cliente. (Agência Estado, 01/03/2004).   

Prováveis efeitos sobrepostos 

Anúncio de investimento:O grupo Randon vai investir R$ 60 milhões este ano, um montante que supera em 30% 
o do ano passado. Segundo o diretor-superintendente da empresa, Erino Tonon, os investimentos serão 
destinados a projetos de ampliação da capacidade de produção e lançamento de produtos do segmento de 
implementos rodoviários. (Agência Estado, 02/02/2004). 

Quadro 6: Provável efeito sobreposto a evento de formação de aliança  

Fonte: elaborado pelo autor 
 
 

Empresa: Sadia Alimentos 

Data do evento: 17/09/2004 

Anúncio de formação de aliança 

A Sadia Alimentos está finalizando uma parceria com o frigorífico Friboi para retomar as exportações de carne 
bovina. Pelo acordo, o Friboi irá fornecer à empresa cortes bovinos destinados ao mercado externo a partir de 
março de 2005. A Sadia, que já é líder nas exportações brasileiras de carne de frango, planeja vender cortes para 
a Europa com a sua marca, aproveitando o grande avanço dos embarques do país. Até meados dos anos 90, a 
Sadia atuava no abate de gado bovino, mas deixou o negócio, que considerava pouco rentável. (Gazeta 
Mercantil, 17/09/2004). 

Prováveis efeitos sobrepostos 

Anúncios de investimentos: 

A Sadia anunciou que irá investir um total de R$ 400 milhões na unidade de Uberlândia, no Triângulo Mineiro. 
Somente na ampliação de capacidade, o aporte será de R$ 185,3 milhões em todas as linhas de produção - 
incluindo frangos, perus e suínos. A planta também possui fábricas de industrializados e rações, que também 
receberão recursos. A Sadia estima que esta planta atinja um faturamento de R$ 1,55 bilhão após a realização 
dos investimentos. (Gazeta Mercantil, 17/09/2004). 

O Grupo Sadia anunciou a conclusão dos investimentos de R$ 29 milhões na unidade mineira de Uberlândia 
(Triângulo Mineiro). Com os recursos a Sadia elevou o número de funcionários na unidade passando para 5 mil 
empregados, sendo que somente este ano foram criados 670 novos postos de trabalho. A expectativa da empresa 
é um faturamento anual de R$ 1 bilhão no sítio de Uberlândia. (Gazeta Mercantil, 13/08/2004). 

Quadro 7: Provável efeito sobreposto a evento de formação de aliança  

Fonte: elaborado pelo autor 
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OLS estimates using the 58 observations 1-58 
Dependent variable: ATIVO_2 

 
Variable Coefficient Std. Error t-statistic p-value  

const -0,00553599 0,0035437 -1,5622 0,12387  
IBOV_2 0,360656 0,223079 1,6167 0,11156  

  
Non-linearity test (squares) - 
 Null hypothesis: relationship is linear 
 Test statistic: TR2 = 1,1661 
 with p-value = P(Chi-Square(1) > 1,1661) = 
0,280203 

White's test for heteroskedasticity - 
 Null hypothesis: heteroskedasticity not present 
 Test statistic: TR2 = 0,510627 
 with p-value = P(Chi-Square(2) > 0,510627) = 
0,774674 

Test for normality of residual - 
 Null hypothesis: error is normally distributed 
 Test statistic: Chi-square(2) = 27,4409 
 with p-value = 1,0997e-006 

LM test for autocorrelation up to order 1 - 
 Null hypothesis: no autocorrelation32 
 Test statistic: LMF = 10,0147 
 with p-value = P(F(1,54) > 10,0147) = 0,00255121 

 
 

OLS estimates using the 58 observations 1-58 
Dependent variable: ATIVO_3 

 
Variable Coefficient Std. Error t-statistic p-value  

const 0,000744668 0,00291127 0,2558 0,79905  
IBOV_3 0,532549 0,114607 4,6468 0,00002 *** 

  
Non-linearity test (squares) - 
 Null hypothesis: relationship is linear 
 Test statistic: TR2 = 1,01578 
 with p-value = P(Chi-Square(1) > 1,01578) = 
0,313522 

White's test for heteroskedasticity - 
 Null hypothesis: heteroskedasticity not present 
 Test statistic: TR2 = 10,9004 
 with p-value = P(Chi-Square(2) > 10,9004) = 
0,00429555 

Test for normality of residual - 
 Null hypothesis: error is normally distributed 
 Test statistic: Chi-square(2) = 0,389347 
 with p-value = 0,823103 

LM test for autocorrelation up to order 1 - 
 Null hypothesis: no autocorrelation 
 Test statistic: LMF = 1,45693 
 with p-value = P(F(1,54) > 1,45693) = 0,23268 

 
 

OLS estimates using the 58 observations 1-58 
Dependent variable: ATIVO_4 

 
Variable Coefficient Std. Error t-statistic p-value  

const 0,000372639 0,00165601 0,2250 0,82278  
IBOV_4 0,502001 0,0972956 5,1595 <0,00001 *** 

  
Non-linearity test (squares) - 
 Null hypothesis: relationship is linear 
 Test statistic: TR2 = 1,77993 
 with p-value = P(Chi-Square(1) > 1,77993) = 
0,182159 

White's test for heteroskedasticity - 
 Null hypothesis: heteroskedasticity not present 
 Test statistic: TR2 = 1,11558 
 with p-value = P(Chi-Square(2) > 1,11558) = 
0,572472 

Test for normality of residual - 
 Null hypothesis: error is normally distributed 
 Test statistic: Chi-square(2) = 0,0513157 
 with p-value = 0,974669 

LM test for autocorrelation up to order 1 - 
 Null hypothesis: no autocorrelation 
 Test statistic: LMF = 0,0107401 
 with p-value = P(F(1,54) > 0,0107401) = 0,917844 

                                                           
 
 
32 Os testes de autocorrelação de ordens 2 e 3 apresentaram os seguintes valores para significância estatística: 
0,0100916 e 0,0149216, respectivamente. 
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OLS estimates using the 58 observations 1-58 
Dependent variable: ATIVO_5 

 
Variable Coefficient Std. Error t-statistic p-value  

const -0,000343136 0,00301985 -0,1136 0,90994  
IBOV_5 0,661469 0,129395 5,1120 <0,00001 *** 

 
Non-linearity test (squares) - 
 Null hypothesis: relationship is linear 
 Test statistic: TR2 = 0,868575 
 with p-value = P(Chi-Square(1) > 0,868575) = 
0,35135 

White's test for heteroskedasticity - 
 Null hypothesis: heteroskedasticity not present 
 Test statistic: TR2 = 0,698051 
 with p-value = P(Chi-Square(2) > 0,698051) = 
0,705375 

Test for normality of residual - 
 Null hypothesis: error is normally distributed 
 Test statistic: Chi-square(2) = 6,65862 
 with p-value = 0,0358179 

LM test for autocorrelation up to order 1 - 
 Null hypothesis: no autocorrelation 
 Test statistic: LMF = 0,323383 
 with p-value = P(F(1,54) > 0,323383) = 0,571939 

 
 

OLS estimates using the 58 observations 1-58 
Dependent variable: ATIVO_6 

 
Variable Coefficient Std. Error t-statistic p-value  

const -0,000154144 0,00310471 -0,0496 0,96058  
IBOV_6 0,245896 0,131626 1,8681 0,06698 * 

  
Non-linearity test (squares) - 
 Null hypothesis: relationship is linear 
 Test statistic: TR2 = 6,88008 
 with p-value = P(Chi-Square(1) > 6,88008) = 
0,00871619 

White's test for heteroskedasticity - 
 Null hypothesis: heteroskedasticity not present 
 Test statistic: TR2 = 4,7966 
 with p-value = P(Chi-Square(2) > 4,7966) = 
0,0908724 

Test for normality of residual - 
 Null hypothesis: error is normally distributed 
 Test statistic: Chi-square(2) = 1,81288 
 with p-value = 0,403959 

LM test for autocorrelation up to order 1 - 
 Null hypothesis: no autocorrelation 
 Test statistic: LMF = 4,73527 
 with p-value = P(F(1,54) > 4,73527) = 0,0339443 

 
 

OLS estimates using the 58 observations 1-58 
Dependent variable: ATIVO_7 

 
Variable Coefficient Std. Error t-statistic p-value  

const 0,000275144 0,00187989 0,1464 0,88416  
IBOV_7 0,263564 0,121758 2,1647 0,03469 ** 

  
Non-linearity test (squares) - 
 Null hypothesis: relationship is linear 
 Test statistic: TR2 = 0,888354 
 with p-value = P(Chi-Square(1) > 0,888354) = 
0,345924 

White's test for heteroskedasticity - 
 Null hypothesis: heteroskedasticity not present 
 Test statistic: TR2 = 0,957526 
 with p-value = P(Chi-Square(2) > 0,957526) = 
0,619549 

Test for normality of residual - 
 Null hypothesis: error is normally distributed 
 Test statistic: Chi-square(2) = 18,1769 
 with p-value = 0,000112961 

LM test for autocorrelation up to order 1 - 
 Null hypothesis: no autocorrelation 
 Test statistic: LMF = 1,97728 
 with p-value = P(F(1,54) > 1,97728) = 0,165406 
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OLS estimates using the 58 observations 1-58 
Dependent variable: ATIVO_8 

 
Variable Coefficient Std. Error t-statistic p-value  

const 0,000625694 0,00209289 0,2990 0,76608  
IBOV_8 1,29679 0,147435 8,7957 <0,00001 *** 

 
Non-linearity test (squares) - 
 Null hypothesis: relationship is linear 
 Test statistic: TR2 = 1,69368 
 with p-value = P(Chi-Square(1) > 1,69368) = 
0,193117 

White's test for heteroskedasticity - 
 Null hypothesis: heteroskedasticity not present 
 Test statistic: TR2 = 1,41548 
 with p-value = P(Chi-Square(2) > 1,41548) = 
0,492756 

Test for normality of residual - 
 Null hypothesis: error is normally distributed 
 Test statistic: Chi-square(2) = 6,03709 
 with p-value = 0,0488724 

LM test for autocorrelation up to order 1 - 
 Null hypothesis: no autocorrelation 
 Test statistic: LMF = 1,45249 
 with p-value = P(F(1,54) > 1,45249) = 0,233384 
 
 

OLS estimates using the 58 observations 1-58 
Dependent variable: ATIVO_9 

 
Variable Coefficient Std. Error t-statistic p-value  

const 0,00114712 0,00194109 0,5910 0,55692  
IBOV_9 0,737029 0,108007 6,8239 <0,00001 *** 

 
  
Non-linearity test (squares) - 
 Null hypothesis: relationship is linear 
 Test statistic: TR2 = 0,386889 
 with p-value = P(Chi-Square(1) > 0,386889) = 
0,533939 

White's test for heteroskedasticity - 
 Null hypothesis: heteroskedasticity not present 
 Test statistic: TR2 = 0,0435789 
 with p-value = P(Chi-Square(2) > 0,0435789) = 
0,978446 

Test for normality of residual - 
 Null hypothesis: error is normally distributed 
 Test statistic: Chi-square(2) = 1,5182 
 with p-value = 0,468087 

LM test for autocorrelation up to order 1 - 
 Null hypothesis: no autocorrelation 
 Test statistic: LMF = 0,151291 
 with p-value = P(F(1,54) > 0,151291) = 0,698834 

 
 

OLS estimates using the 58 observations 1-58 
Dependent variable: ATIVO_10 

 
Variable Coefficient Std. Error t-statistic p-value  

const -0,000611043 0,00178438 -0,3424 0,73330  
IBOV_10 0,5794 0,10699 5,4155 <0,00001 *** 

  
Non-linearity test (squares) - 
 Null hypothesis: relationship is linear 
 Test statistic: TR2 = 4,44172e-005 
 with p-value = P(Chi-Square(1) > 4,44172e-005) = 
0,994682 

White's test for heteroskedasticity - 
 Null hypothesis: heteroskedasticity not present 
 Test statistic: TR2 = 1,77357 
 with p-value = P(Chi-Square(2) > 1,77357) = 
0,411977 

Test for normality of residual - 
 Null hypothesis: error is normally distributed 
 Test statistic: Chi-square(2) = 5,43587 
 with p-value = 0,066011 

LM test for autocorrelation up to order 1 - 
 Null hypothesis: no autocorrelation 
 Test statistic: LMF = 3,1652 
 with p-value = P(F(1,54) > 3,1652) = 0,0808519 
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OLS estimates using the 58 observations 1-58 
Dependent variable: ATIVO_11 

 
Variable Coefficient Std. Error t-statistic p-value  

const -5,76108e-05 0,00187921 -0,0307 0,97565  
IBOV_11 0,529988 0,118541 4,4709 0,00004 *** 

  
Non-linearity test (squares) - 
 Null hypothesis: relationship is linear 
 Test statistic: TR2 = 0,503115 
 with p-value = P(Chi-Square(1) > 0,503115) = 
0,478135 

White's test for heteroskedasticity - 
 Null hypothesis: heteroskedasticity not present 
 Test statistic: TR2 = 1,10174 
 with p-value = P(Chi-Square(2) > 1,10174) = 
0,576447 

Test for normality of residual - 
 Null hypothesis: error is normally distributed 
 Test statistic: Chi-square(2) = 6,99562 
 with p-value = 0,0302636 

LM test for autocorrelation up to order 1 - 
 Null hypothesis: no autocorrelation 
 Test statistic: LMF = 1,14161 
 with p-value = P(F(1,54) > 1,14161) = 0,290067 

 
 

OLS estimates using the 58 observations 1-58 
Dependent variable: ATIVO_12 

 
Variable Coefficient Std. Error t-statistic p-value  

const 0,00261194 0,00277122 0,9425 0,34997  
IBOV_12 0,694548 0,183005 3,7952 0,00036 *** 

 
Non-linearity test (squares) - 
 Null hypothesis: relationship is linear 
 Test statistic: TR2 = 2,95306 
 with p-value = P(Chi-Square(1) > 2,95306) = 
0,0857149 

White's test for heteroskedasticity - 
 Null hypothesis: heteroskedasticity not present 
 Test statistic: TR2 = 1,36541 
 with p-value = P(Chi-Square(2) > 1,36541) = 
0,505248 

Test for normality of residual - 
 Null hypothesis: error is normally distributed 
 Test statistic: Chi-square(2) = 4,26542 
 with p-value = 0,118516 

LM test for autocorrelation up to order 1 - 
 Null hypothesis: no autocorrelation 
 Test statistic: LMF = 1,0211 
 with p-value = P(F(1,54) > 1,0211) = 0,316766 

 
 

OLS estimates using the 58 observations 1-58 
Dependent variable: ATIVO_13 

 
Variable Coefficient Std. Error t-statistic p-value  

const 0,0008048 0,00200886 0,4006 0,69022  
IBOV_13 0,911489 0,142495 6,3967 <0,00001 *** 

 
Non-linearity test (squares) - 
 Null hypothesis: relationship is linear 
 Test statistic: TR2 = 3,02544 
 with p-value = P(Chi-Square(1) > 3,02544) = 
0,0819679 

White's test for heteroskedasticity - 
 Null hypothesis: heteroskedasticity not present 
 Test statistic: TR2 = 2,98677 
 with p-value = P(Chi-Square(2) > 2,98677) = 
0,224611 

Test for normality of residual - 
 Null hypothesis: error is normally distributed 
 Test statistic: Chi-square(2) = 3,36359 
 with p-value = 0,18604 

LM test for autocorrelation up to order 1 - 
 Null hypothesis: no autocorrelation 
 Test statistic: LMF = 2,31799 
 with p-value = P(F(1,54) > 2,31799) = 0,13372 
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OLS estimates using the 58 observations 1-58 
Dependent variable: ATIVO_15 

 
Variable Coefficient Std. Error t-statistic p-value  

const 0,00116607 0,00247984 0,4702 0,64002  
IBOV_15 0,502903 0,0718698 6,9974 <0,00001 *** 

 
Non-linearity test (squares) - 
 Null hypothesis: relationship is linear 
 Test statistic: TR2 = 0,834401 
 with p-value = P(Chi-Square(1) > 0,834401) = 
0,361003 

White's test for heteroskedasticity - 
 Null hypothesis: heteroskedasticity not present 
 Test statistic: TR2 = 12,3444 
 with p-value = P(Chi-Square(2) > 12,3444) = 
0,00208668 

Test for normality of residual - 
 Null hypothesis: error is normally distributed 
 Test statistic: Chi-square(2) = 5,73839 
 with p-value = 0,0567445 

LM test for autocorrelation up to order 1 - 
 Null hypothesis: no autocorrelation 
 Test statistic: LMF = 1,70195 
 with p-value = P(F(1,54) > 1,70195) = 0,197566 

 
 

OLS estimates using the 58 observations 1-58 
Dependent variable: ATIVO_18 

 
Variable Coefficient Std. Error t-statistic p-value  

const -0,000432137 0,00344919 -0,1253 0,90075  
IBOV_18 0,839459 0,241111 3,4816 0,00097 *** 

  
Non-linearity test (squares) - 
 Null hypothesis: relationship is linear 
 Test statistic: TR2 = 0,673848 
 with p-value = P(Chi-Square(1) > 0,673848) = 
0,411713 

White's test for heteroskedasticity - 
 Null hypothesis: heteroskedasticity not present 
 Test statistic: TR2 = 2,0587 
 with p-value = P(Chi-Square(2) > 2,0587) = 
0,35724 

Test for normality of residual - 
 Null hypothesis: error is normally distributed 
 Test statistic: Chi-square(2) = 8,09178 
 with p-value = 0,0174942 

LM test for autocorrelation up to order 1 - 
 Null hypothesis: no autocorrelation 
 Test statistic: LMF = 1,72713 
 with p-value = P(F(1,54) > 1,72713) = 0,194333 

 
 

OLS estimates using the 58 observations 1-58 
Dependent variable: ATIVO_19 

 
Variable Coefficient Std. Error t-statistic p-value  

const 0,000465014 0,00367504 0,1265 0,89976  
IBOV_19 0,727978 0,105699 6,8873 <0,00001 *** 

  
Non-linearity test (squares) - 
 Null hypothesis: relationship is linear 
 Test statistic: TR2 = 0,499422 
 with p-value = P(Chi-Square(1) > 0,499422) = 
0,479754 

White's test for heteroskedasticity - 
 Null hypothesis: heteroskedasticity not present 
 Test statistic: TR2 = 1,63952 
 with p-value = P(Chi-Square(2) > 1,63952) = 
0,440538 

Test for normality of residual - 
 Null hypothesis: error is normally distributed 
 Test statistic: Chi-square(2) = 4,15078 
 with p-value = 0,125508 

LM test for autocorrelation up to order 1 - 
 Null hypothesis: no autocorrelation 
 Test statistic: LMF = 0,283579 
 with p-value = P(F(1,54) > 0,283579) = 0,59655 
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OLS estimates using the 58 observations 1-58 
Dependent variable: ATIVO_23 

 
Variable Coefficient Std. Error t-statistic p-value  

const -0,00321156 0,00261939 -1,2261 0,22530  
IBOV_23 0,45673 0,186876 2,4440 0,01770 ** 

 
Non-linearity test (squares) - 
 Null hypothesis: relationship is linear 
 Test statistic: TR2 = 1,32278 
 with p-value = P(Chi-Square(1) > 1,32278) = 
0,250093 

White's test for heteroskedasticity - 
 Null hypothesis: heteroskedasticity not present 
 Test statistic: TR2 = 0,275593 
 with p-value = P(Chi-Square(2) > 0,275593) = 
0,871276 

Test for normality of residual - 
 Null hypothesis: error is normally distributed 
 Test statistic: Chi-square(2) = 2,28216 
 with p-value = 0,319474 

LM test for autocorrelation up to order 1 - 
 Null hypothesis: no autocorrelation 
 Test statistic: LMF = 0,251846 
 with p-value = P(F(1,54) > 0,251846) = 0,617818 

 
 

OLS estimates using the 58 observations 1-58 
Dependent variable: ATIVO_24 

 
Variable Coefficient Std. Error t-statistic p-value  

const -0,00428763 0,00194683 -2,2024 0,03177 ** 
IBOV_24 1,35621 0,110668 12,2547 <0,00001 *** 

 
Non-linearity test (squares) - 
 Null hypothesis: relationship is linear 
 Test statistic: TR2 = 0,33543 
 with p-value = P(Chi-Square(1) > 0,33543) = 
0,562479 

White's test for heteroskedasticity - 
 Null hypothesis: heteroskedasticity not present 
 Test statistic: TR2 = 2,36256 
 with p-value = P(Chi-Square(2) > 2,36256) = 
0,306885 

Test for normality of residual - 
 Null hypothesis: error is normally distributed 
 Test statistic: Chi-square(2) = 9,05963 
 with p-value = 0,0107827 

LM test for autocorrelation up to order 1 - 
 Null hypothesis: no autocorrelation 
 Test statistic: LMF = 0,441572 
 with p-value = P(F(1,54) > 0,441572) = 0,509193 

 
 

OLS estimates using the 58 observations 1-58 
Dependent variable: ATIVO_25 

 
Variable Coefficient Std. Error t-statistic p-value  

const -0,00282478 0,002996 -0,9429 0,34981  
IBOV_25 1,59956 0,194997 8,2030 <0,00001 *** 

 
Non-linearity test (squares) - 
 Null hypothesis: relationship is linear 
 Test statistic: TR2 = 0,00188418 
 with p-value = P(Chi-Square(1) > 0,00188418) = 
0,965377 

White's test for heteroskedasticity - 
 Null hypothesis: heteroskedasticity not present 
 Test statistic: TR2 = 4,22803 
 with p-value = P(Chi-Square(2) > 4,22803) = 
0,120752 

Test for normality of residual - 
 Null hypothesis: error is normally distributed 
 Test statistic: Chi-square(2) = 8,10267 
 with p-value = 0,0173992 

LM test for autocorrelation up to order 1 - 
 Null hypothesis: no autocorrelation 
 Test statistic: LMF = 0,875049 
 with p-value = P(F(1,54) > 0,875049) = 0,353726 
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 OLS estimates using the 58 observations 1-58 
Dependent variable: ATIVO_26 

 
Variable Coefficient Std. Error t-statistic p-value  

const -0,0026577 0,00179723 -1,4788 0,14480  
IBOV_26 1,28502 0,109432 11,7426 <0,00001 *** 

 
Non-linearity test (squares) - 
 Null hypothesis: relationship is linear 
 Test statistic: TR2 = 2,54803 
 with p-value = P(Chi-Square(1) > 2,54803) = 
0,110432 

White's test for heteroskedasticity - 
 Null hypothesis: heteroskedasticity not present 
 Test statistic: TR2 = 0,462035 
 with p-value = P(Chi-Square(2) > 0,462035) = 
0,793725 

Test for normality of residual - 
 Null hypothesis: error is normally distributed 
 Test statistic: Chi-square(2) = 1,53935 
 with p-value = 0,463164 

LM test for autocorrelation up to order 1 - 
 Null hypothesis: no autocorrelation 
 Test statistic: LMF = 0,0605064 
 with p-value = P(F(1,54) > 0,0605064) = 0,80663 

 
 

OLS estimates using the 58 observations 1-58 
Dependent variable: ATIVO_27 

 
Variable Coefficient Std. Error t-statistic p-value  

const 5,72271e-05 0,00409079 0,0140 0,98889  
IBOV_27 0,0213041 0,249084 0,0855 0,93215  

 
Non-linearity test (squares) - 
 Null hypothesis: relationship is linear 
 Test statistic: TR2 = 0,0919091 
 with p-value = P(Chi-Square(1) > 0,0919091) = 
0,761764 

White's test for heteroskedasticity - 
 Null hypothesis: heteroskedasticity not present 
 Test statistic: TR2 = 3,25577 
 with p-value = P(Chi-Square(2) > 3,25577) = 
0,196345 

Test for normality of residual - 
 Null hypothesis: error is normally distributed 
 Test statistic: Chi-square(2) = 29,3297 
 with p-value = 4,27703e-007 

LM test for autocorrelation up to order 1 - 
 Null hypothesis: no autocorrelation 
 Test statistic: LMF = 0,033076 
 with p-value = P(F(1,54) > 0,033076) = 0,856367 

 
 

OLS estimates using the 58 observations 1-58 
Dependent variable: ATIVO_29 

 
Variable Coefficient Std. Error t-statistic p-value  

const 0,0130526 0,00413753 3,1547 0,00258 *** 
IBOV_29 0,663129 0,345475 1,9195 0,06002 * 

 
Non-linearity test (squares) - 
 Null hypothesis: relationship is linear 
 Test statistic: TR2 = 0,530078 
 with p-value = P(Chi-Square(1) > 0,530078) = 
0,466574 

White's test for heteroskedasticity - 
 Null hypothesis: heteroskedasticity not present 
 Test statistic: TR2 = 0,229689 
 with p-value = P(Chi-Square(2) > 0,229689) = 
0,891505 

Test for normality of residual - 
 Null hypothesis: error is normally distributed 
 Test statistic: Chi-square(2) = 3,38335 
 with p-value = 0,184211 

LM test for autocorrelation up to order 1 - 
 Null hypothesis: no autocorrelation 
 Test statistic: LMF = 0,567006 
 with p-value = P(F(1,54) > 0,567006) = 0,454722 
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 OLS estimates using the 58 observations 1-58 
Dependent variable: ATIVO_30 

 
Variable Coefficient Std. Error t-statistic p-value  

const 0,000684017 0,00247933 0,2759 0,78365  
IBOV_30 1,57916 0,150331 10,5045 <0,00001 *** 

 
Non-linearity test (squares) - 
 Null hypothesis: relationship is linear 
 Test statistic: TR2 = 2,24677 
 with p-value = P(Chi-Square(1) > 2,24677) = 
0,133894 

White's test for heteroskedasticity - 
 Null hypothesis: heteroskedasticity not present 
 Test statistic: TR2 = 0,254851 
 with p-value = P(Chi-Square(2) > 0,254851) = 
0,880359 

Test for normality of residual - 
 Null hypothesis: error is normally distributed 
 Test statistic: Chi-square(2) = 0,898905 
 with p-value = 0,637977 

LM test for autocorrelation up to order 1 - 
 Null hypothesis: no autocorrelation 
 Test statistic: LMF = 0,382463 
 with p-value = P(F(1,54) > 0,382463) = 0,538888 

 
 

OLS estimates using the 58 observations 1-58 
Dependent variable: ATIVO_32 

 
Variable Coefficient Std. Error t-statistic p-value  

const -0,000290418 0,00298595 -0,0973 0,92287  
IBOV_32 0,641681 0,147336 4,3552 0,00006 *** 

 
Non-linearity test (squares) - 
 Null hypothesis: relationship is linear 
 Test statistic: TR2 = 0,0286431 
 with p-value = P(Chi-Square(1) > 0,0286431) = 
0,865606 

White's test for heteroskedasticity - 
 Null hypothesis: heteroskedasticity not present 
 Test statistic: TR2 = 2,38105 
 with p-value = P(Chi-Square(2) > 2,38105) = 
0,304062 

Test for normality of residual - 
 Null hypothesis: error is normally distributed 
 Test statistic: Chi-square(2) = 4,50654 
 with p-value = 0,105055 

LM test for autocorrelation up to order 1 - 
 Null hypothesis: no autocorrelation 
 Test statistic: LMF = 0,00219755 
 with p-value = P(F(1,54) > 0,00219755) = 0,962783 

 
 

OLS estimates using the 58 observations 1-58 
Dependent variable: ATIVO_33 

 
Variable Coefficient Std. Error t-statistic p-value  

const 0,00187815 0,00178234 1,0538 0,29652  
IBOV_33 0,468859 0,139398 3,3635 0,00139 *** 

 
Non-linearity test (squares) - 
 Null hypothesis: relationship is linear 
 Test statistic: TR2 = 0,24303 
 with p-value = P(Chi-Square(1) > 0,24303) = 
0,622026 

White's test for heteroskedasticity - 
 Null hypothesis: heteroskedasticity not present 
 Test statistic: TR2 = 1,22212 
 with p-value = P(Chi-Square(2) > 1,22212) = 
0,542775 

Test for normality of residual - 
 Null hypothesis: error is normally distributed 
 Test statistic: Chi-square(2) = 4,75948 
 with p-value = 0,0925746 

LM test for autocorrelation up to order 1 - 
 Null hypothesis: no autocorrelation 
 Test statistic: LMF = 1,41242 
 with p-value = P(F(1,54) > 1,41242) = 0,239856 
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OLS estimates using the 58 observations 1-58 
Dependent variable: ATIVO_34 

 
Variable Coefficient Std. Error t-statistic p-value  

const -0,000771353 0,0025901 -0,2978 0,76695  
IBOV_34 0,886435 0,125548 7,0605 <0,00001 *** 

 
Non-linearity test (squares) - 
 Null hypothesis: relationship is linear 
 Test statistic: TR2 = 0,268065 
 with p-value = P(Chi-Square(1) > 0,268065) = 
0,604633 

White's test for heteroskedasticity - 
 Null hypothesis: heteroskedasticity not present 
 Test statistic: TR2 = 7,95352 
 with p-value = P(Chi-Square(2) > 7,95352) = 
0,0187462 

Test for normality of residual - 
 Null hypothesis: error is normally distributed 
 Test statistic: Chi-square(2) = 7,41667 
 with p-value = 0,0245183 

LM test for autocorrelation up to order 1 - 
 Null hypothesis: no autocorrelation 
 Test statistic: LMF = 3,87832 
 with p-value = P(F(1,54) > 3,87832) = 0,0540532 

 
 

OLS estimates using the 58 observations 1-58 
Dependent variable: ATIVO_35 

 
Variable Coefficient Std. Error t-statistic p-value  

const 0,00152883 0,00344731 0,4435 0,65912  
IBOV_35 0,365707 0,227795 1,6054 0,11403  

 
Non-linearity test (squares) - 
 Null hypothesis: relationship is linear 
 Test statistic: TR2 = 0,934721 
 with p-value = P(Chi-Square(1) > 0,934721) = 
0,333639 

White's test for heteroskedasticity - 
 Null hypothesis: heteroskedasticity not present 
 Test statistic: TR2 = 0,514369 
 with p-value = P(Chi-Square(2) > 0,514369) = 
0,773225 

Test for normality of residual - 
 Null hypothesis: error is normally distributed 
 Test statistic: Chi-square(2) = 3,71038 
 with p-value = 0,156423 

LM test for autocorrelation up to order 1 - 
 Null hypothesis: no autocorrelation 
 Test statistic: LMF = 0,234503 
 with p-value = P(F(1,54) > 0,234503) = 0,630163 

 
 

OLS estimates using the 58 observations 1-58 
Dependent variable: ATIVO_36 

 
Variable Coefficient Std. Error t-statistic p-value  

const 0,00386039 0,00206493 1,8695 0,06679 * 
IBOV_36 0,573091 0,137797 4,1589 0,00011 *** 

 
Non-linearity test (squares) - 
 Null hypothesis: relationship is linear 
 Test statistic: TR2 = 0,807959 
 with p-value = P(Chi-Square(1) > 0,807959) = 
0,368724 

White's test for heteroskedasticity - 
 Null hypothesis: heteroskedasticity not present 
 Test statistic: TR2 = 0,109111 
 with p-value = P(Chi-Square(2) > 0,109111) = 
0,946906 

Test for normality of residual - 
 Null hypothesis: error is normally distributed 
 Test statistic: Chi-square(2) = 2,06641 
 with p-value = 0,355865 

LM test for autocorrelation up to order 1 - 
 Null hypothesis: no autocorrelation 
 Test statistic: LMF = 2,43249 
 with p-value = P(F(1,54) > 2,43249) = 0,124686 
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OLS estimates using the 58 observations 1-58 
Dependent variable: ATIVO_37 

 
Variable Coefficient Std. Error t-statistic p-value  

const 0,0044481 0,00238227 1,8672 0,06712 * 
IBOV_37 -0,495279 0,177112 -2,7964 0,00707 *** 

 
Non-linearity test (squares) - 
 Null hypothesis: relationship is linear 
 Test statistic: TR2 = 10,8722 
 with p-value = P(Chi-Square(1) > 10,8722) = 
0,000976172 

White's test for heteroskedasticity - 
 Null hypothesis: heteroskedasticity not present 
 Test statistic: TR2 = 20,0616 
 with p-value = P(Chi-Square(2) > 20,0616) = 
4,40235e-005 

Test for normality of residual - 
 Null hypothesis: error is normally distributed 
 Test statistic: Chi-square(2) = 398,697 
 with p-value = 2,65455e-087 

LM test for autocorrelation up to order 1 - 
 Null hypothesis: no autocorrelation 
 Test statistic: LMF = 0,0399348 
 with p-value = P(F(1,54) > 0,0399348) = 0,842359 

 
 

OLS estimates using the 58 observations 1-58 
Dependent variable: ATIVO_39 

 
Variable Coefficient Std. Error t-statistic p-value  

const 0,00182176 0,00161086 1,1309 0,26291  
IBOV_39 0,786382 0,081769 9,6171 <0,00001 *** 

 
Non-linearity test (squares) - 
 Null hypothesis: relationship is linear 
 Test statistic: TR2 = 1,3614 
 with p-value = P(Chi-Square(1) > 1,3614) = 
0,243294 

White's test for heteroskedasticity - 
 Null hypothesis: heteroskedasticity not present 
 Test statistic: TR2 = 1,24634 
 with p-value = P(Chi-Square(2) > 1,24634) = 
0,536242 

Test for normality of residual - 
 Null hypothesis: error is normally distributed 
 Test statistic: Chi-square(2) = 3,70185 
 with p-value = 0,157092 

LM test for autocorrelation up to order 1 - 
 Null hypothesis: no autocorrelation 
 Test statistic: LMF = 0,317248 
 with p-value = P(F(1,54) > 0,317248) = 0,575598 

 
 

OLS estimates using the 58 observations 1-58 
Dependent variable: ATIVO_40 

 
Variable Coefficient Std. Error t-statistic p-value  

const 0,00412444 0,00222949 1,8500 0,06960 * 
IBOV_40 0,522978 0,156126 3,3497 0,00145 *** 

 
Non-linearity test (squares) - 
 Null hypothesis: relationship is linear 
 Test statistic: TR2 = 2,06277 
 with p-value = P(Chi-Square(1) > 2,06277) = 
0,150935 

White's test for heteroskedasticity - 
 Null hypothesis: heteroskedasticity not present 
 Test statistic: TR2 = 1,81827 
 with p-value = P(Chi-Square(2) > 1,81827) = 
0,402873 

Test for normality of residual - 
 Null hypothesis: error is normally distributed 
 Test statistic: Chi-square(2) = 0,789607 
 with p-value = 0,673812 

LM test for autocorrelation up to order 1 - 
 Null hypothesis: no autocorrelation 
 Test statistic: LMF = 0,890444 
 with p-value = P(F(1,54) > 0,890444) = 0,34956 
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OLS estimates using the 58 observations 1-58 
Dependent variable: ATIVO_42 

 
Variable Coefficient Std. Error t-statistic p-value  

const 0,00140589 0,00216784 0,6485 0,51930  
IBOV_42 0,600745 0,142734 4,2089 0,00009 *** 

 
Non-linearity test (squares) - 
 Null hypothesis: relationship is linear 
 Test statistic: TR2 = 0,341258 
 with p-value = P(Chi-Square(1) > 0,341258) = 
0,559104 

White's test for heteroskedasticity - 
 Null hypothesis: heteroskedasticity not present 
 Test statistic: TR2 = 0,550577 
 with p-value = P(Chi-Square(2) > 0,550577) = 
0,759353 

Test for normality of residual - 
 Null hypothesis: error is normally distributed 
 Test statistic: Chi-square(2) = 0,0240679 
 with p-value = 0,988038 

LM test for autocorrelation up to order 1 - 
 Null hypothesis: no autocorrelation 
 Test statistic: LMF = 0,635658 
 with p-value = P(F(1,54) > 0,635658) = 0,428779 

 
 

OLS estimates using the 58 observations 1-58 
Dependent variable: ATIVO_43 

 
Variable Coefficient Std. Error t-statistic p-value  

const -0,000274032 0,00133208 -0,2057 0,83776  
IBOV_43 0,369788 0,12075 3,0624 0,00337 *** 

 
Non-linearity test (squares) - 
 Null hypothesis: relationship is linear 
 Test statistic: TR2 = 0,158461 
 with p-value = P(Chi-Square(1) > 0,158461) = 
0,690577 

White's test for heteroskedasticity - 
 Null hypothesis: heteroskedasticity not present 
 Test statistic: TR2 = 2,17334 
 with p-value = P(Chi-Square(2) > 2,17334) = 
0,337338 

Test for normality of residual - 
 Null hypothesis: error is normally distributed 
 Test statistic: Chi-square(2) = 0,478912 
 with p-value = 0,787056 

LM test for autocorrelation up to order 1 - 
 Null hypothesis: no autocorrelation 
 Test statistic: LMF = 0,749812 
 with p-value = P(F(1,54) > 0,749812) = 0,390367 

 
 

OLS estimates using the 58 observations 1-58 
Dependent variable: ATIVO_45 

 
Variable Coefficient Std. Error t-statistic p-value  

const -0,00444036 0,00319529 -1,3897 0,17013  
IBOV_45 0,675705 0,114916 5,8800 <0,00001 *** 

 
Non-linearity test (squares) - 
 Null hypothesis: relationship is linear 
 Test statistic: TR2 = 0,000334804 
 with p-value = P(Chi-Square(1) > 0,000334804) = 
0,985401 

White's test for heteroskedasticity - 
 Null hypothesis: heteroskedasticity not present 
 Test statistic: TR2 = 2,05528 
 with p-value = P(Chi-Square(2) > 2,05528) = 
0,35785 

Test for normality of residual - 
 Null hypothesis: error is normally distributed 
 Test statistic: Chi-square(2) = 3,91202 
 with p-value = 0,141422 

LM test for autocorrelation up to order 1 - 
 Null hypothesis: no autocorrelation 
 Test statistic: LMF = 0,840969 
 with p-value = P(F(1,54) > 0,840969) = 0,363197 
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OLS estimates using the 58 observations 1-58 
Dependent variable: ATIVO_46 

 
Variable Coefficient Std. Error t-statistic p-value  

const -0,00732055 0,00340735 -2,1485 0,03602 ** 
IBOV_46 0,935783 0,0792406 11,8094 <0,00001 *** 

 
Non-linearity test (squares) - 
 Null hypothesis: relationship is linear 
 Test statistic: TR2 = 0,00902293 
 with p-value = P(Chi-Square(1) > 0,00902293) = 
0,924323 

White's test for heteroskedasticity - 
 Null hypothesis: heteroskedasticity not present 
 Test statistic: TR2 = 3,44872 
 with p-value = P(Chi-Square(2) > 3,44872) = 
0,178287 

Test for normality of residual - 
 Null hypothesis: error is normally distributed 
 Test statistic: Chi-square(2) = 3,72131 
 with p-value = 0,15557 

LM test for autocorrelation up to order 1 - 
 Null hypothesis: no autocorrelation 
 Test statistic: LMF = 0,295188 
 with p-value = P(F(1,54) > 0,295188) = 0,589151 

 
 

OLS estimates using the 58 observations 1-58 
Dependent variable: ATIVO_47 

 
Variable Coefficient Std. Error t-statistic p-value  

const 0,00010268 0,00179612 0,0572 0,95462  
IBOV_47 0,522251 0,137035 3,8111 0,00035 *** 

 
Non-linearity test (squares) - 
 Null hypothesis: relationship is linear 
 Test statistic: TR2 = 0,00378428 
 with p-value = P(Chi-Square(1) > 0,00378428) = 
0,950948 

White's test for heteroskedasticity - 
 Null hypothesis: heteroskedasticity not present 
 Test statistic: TR2 = 2,57172 
 with p-value = P(Chi-Square(2) > 2,57172) = 
0,276413 

Test for normality of residual - 
 Null hypothesis: error is normally distributed 
 Test statistic: Chi-square(2) = 11,4705 
 with p-value = 0,00323 

LM test for autocorrelation up to order 1 - 
 Null hypothesis: no autocorrelation 
 Test statistic: LMF = 0,528179 
 with p-value = P(F(1,54) > 0,528179) = 0,470512 

 
 

OLS estimates using the 58 observations 1-58 
Dependent variable: ATIVO_48 

 
Variable Coefficient Std. Error t-statistic p-value  

const 0,00959796 0,00647837 1,4815 0,14407  
IBOV_48 0,215292 0,287067 0,7500 0,45641  

 
Non-linearity test (squares) - 
 Null hypothesis: relationship is linear 
 Test statistic: TR2 = 0,00577362 
 with p-value = P(Chi-Square(1) > 0,00577362) = 
0,939432 

White's test for heteroskedasticity - 
 Null hypothesis: heteroskedasticity not present 
 Test statistic: TR2 = 0,757593 
 with p-value = P(Chi-Square(2) > 0,757593) = 
0,684685 

Test for normality of residual - 
 Null hypothesis: error is normally distributed 
 Test statistic: Chi-square(2) = 5,66305 
 with p-value = 0,0589228 

LM test for autocorrelation up to order 1 - 
 Null hypothesis: no autocorrelation33 
 Test statistic: LMF = 11,1538 
 with p-value = P(F(1,54) > 11,1538) = 0,00152565 

                                                           
 
 
33 Os testes de autocorrelação de ordens 9 e 10 apresentaram os seguintes valores para significância estatística: 
0,0249709 e 0,0490802, respectivamente. 
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OLS estimates using the 58 observations 1-58 
Dependent variable: ATIVO_49 

 
Variable Coefficient Std. Error t-statistic p-value  

const 0,000281227 0,004225 0,0666 0,94717  
IBOV_49 0,848385 0,174645 4,8578 <0,00001 *** 

 
Non-linearity test (squares) - 
 Null hypothesis: relationship is linear 
 Test statistic: TR2 = 0,104856 
 with p-value = P(Chi-Square(1) > 0,104856) = 
0,746079 

White's test for heteroskedasticity - 
 Null hypothesis: heteroskedasticity not present 
 Test statistic: TR2 = 1,1202 
 with p-value = P(Chi-Square(2) > 1,1202) = 
0,571151 

Test for normality of residual - 
 Null hypothesis: error is normally distributed 
 Test statistic: Chi-square(2) = 4,24535 
 with p-value = 0,119711 

LM test for autocorrelation up to order 1 - 
 Null hypothesis: no autocorrelation 
 Test statistic: LMF = 2,1091 
 with p-value = P(F(1,54) > 2,1091) = 0,152211 

 
 

OLS estimates using the 58 observations 1-58 
Dependent variable: ATIVO_50 

 
Variable Coefficient Std. Error t-statistic p-value  

const -0,000905396 0,00189593 -0,4775 0,63483  
IBOV_50 0,441544 0,156649 2,8187 0,00665 *** 

 
Non-linearity test (squares) - 
 Null hypothesis: relationship is linear 
 Test statistic: TR2 = 0,00880318 
 with p-value = P(Chi-Square(1) > 0,00880318) = 
0,925248 

White's test for heteroskedasticity - 
 Null hypothesis: heteroskedasticity not present 
 Test statistic: TR2 = 0,410282 
 with p-value = P(Chi-Square(2) > 0,410282) = 
0,814532 

Test for normality of residual - 
 Null hypothesis: error is normally distributed 
 Test statistic: Chi-square(2) = 0,135706 
 with p-value = 0,934398 

LM test for autocorrelation up to order 1 - 
 Null hypothesis: no autocorrelation 
 Test statistic: LMF = 2,28915 
 with p-value = P(F(1,54) > 2,28915) = 0,136112 

 
 

OLS estimates using the 58 observations 1-58 
Dependent variable: ATIVO_52 

 
Variable Coefficient Std. Error t-statistic p-value  

const 0,00015913 0,00184267 0,0864 0,93149  
IBOV_52 0,828223 0,0950205 8,7163 <0,00001 *** 

 
Non-linearity test (squares) - 
 Null hypothesis: relationship is linear 
 Test statistic: TR2 = 0,372227 
 with p-value = P(Chi-Square(1) > 0,372227) = 
0,541793 

White's test for heteroskedasticity - 
 Null hypothesis: heteroskedasticity not present 
 Test statistic: TR2 = 1,16316 
 with p-value = P(Chi-Square(2) > 1,16316) = 
0,559015 

Test for normality of residual - 
 Null hypothesis: error is normally distributed 
 Test statistic: Chi-square(2) = 0,254 
 with p-value = 0,880734 

LM test for autocorrelation up to order 1 - 
 Null hypothesis: no autocorrelation 
 Test statistic: LMF = 1,26708 
 with p-value = P(F(1,54) > 1,26708) = 0,265293 
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OLS estimates using the 58 observations 1-58 
Dependent variable: ATIVO_53 

 
Variable Coefficient Std. Error t-statistic p-value  

const 0,000114242 0,00187174 0,0610 0,95155  
IBOV_53 0,993715 0,115271 8,6207 <0,00001 *** 

 
Non-linearity test (squares) - 
 Null hypothesis: relationship is linear 
 Test statistic: TR2 = 3,84251 
 with p-value = P(Chi-Square(1) > 3,84251) = 
0,0499686 

White's test for heteroskedasticity - 
 Null hypothesis: heteroskedasticity not present 
 Test statistic: TR2 = 1,36844 
 with p-value = P(Chi-Square(2) > 1,36844) = 
0,504485 

Test for normality of residual - 
 Null hypothesis: error is normally distributed 
 Test statistic: Chi-square(2) = 1,21722 
 with p-value = 0,544106 

LM test for autocorrelation up to order 1 - 
 Null hypothesis: no autocorrelation 
 Test statistic: LMF = 0,673047 
 with p-value = P(F(1,54) > 0,673047) = 0,415598 

 
 

OLS estimates using the 58 observations 1-58 
Dependent variable: ATIVO_54 

 
Variable Coefficient Std. Error t-statistic p-value  

const -0,00116332 0,00203365 -0,5720 0,56959  
IBOV_54 1,12984 0,115901 9,7484 <0,00001 *** 

 
Non-linearity test (squares) - 
 Null hypothesis: relationship is linear 
 Test statistic: TR2 = 0,0155548 
 with p-value = P(Chi-Square(1) > 0,0155548) = 
0,900746 

White's test for heteroskedasticity - 
 Null hypothesis: heteroskedasticity not present 
 Test statistic: TR2 = 0,197612 
 with p-value = P(Chi-Square(2) > 0,197612) = 
0,905918 

Test for normality of residual - 
 Null hypothesis: error is normally distributed 
 Test statistic: Chi-square(2) = 1,51663 
 with p-value = 0,468456 

LM test for autocorrelation up to order 1 - 
 Null hypothesis: no autocorrelation 
 Test statistic: LMF = 0,00124997 
 with p-value = P(F(1,54) > 0,00124997) = 0,971927 

 
 

OLS estimates using the 58 observations 1-58 
Dependent variable: ATIVO_55 

 
Variable Coefficient Std. Error t-statistic p-value  

const 0,00186096 0,00202765 0,9178 0,36266  
IBOV_55 0,564546 0,148343 3,8057 0,00035 *** 

 
Non-linearity test (squares) - 
 Null hypothesis: relationship is linear 
 Test statistic: TR2 = 1,22819 
 with p-value = P(Chi-Square(1) > 1,22819) = 
0,26776 

White's test for heteroskedasticity - 
 Null hypothesis: heteroskedasticity not present 
 Test statistic: TR2 = 7,85156 
 with p-value = P(Chi-Square(2) > 7,85156) = 
0,0197267 

Test for normality of residual - 
 Null hypothesis: error is normally distributed 
 Test statistic: Chi-square(2) = 4,10251 
 with p-value = 0,128574 

LM test for autocorrelation up to order 1 - 
 Null hypothesis: no autocorrelation 
 Test statistic: LMF = 2,91384 
 with p-value = P(F(1,54) > 2,91384) = 0,0935675 
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OLS estimates using the 58 observations 1-58 
Dependent variable: ATIVO_56 

 
Variable Coefficient Std. Error t-statistic p-value  

const 0,00245157 0,00178979 1,3698 0,17623  
IBOV_56 0,786177 0,118332 6,6438 <0,00001 *** 

 
Non-linearity test (squares) - 
 Null hypothesis: relationship is linear 
 Test statistic: TR2 = 0,11004 
 with p-value = P(Chi-Square(1) > 0,11004) = 
0,740099 

White's test for heteroskedasticity - 
 Null hypothesis: heteroskedasticity not present 
 Test statistic: TR2 = 1,42604 
 with p-value = P(Chi-Square(2) > 1,42604) = 
0,490161 

Test for normality of residual - 
 Null hypothesis: error is normally distributed 
 Test statistic: Chi-square(2) = 11,076 
 with p-value = 0,00393431 

LM test for autocorrelation up to order 1 - 
 Null hypothesis: no autocorrelation 
 Test statistic: LMF = 0,512519 
 with p-value = P(F(1,54) > 0,512519) = 0,477135 

 
 

OLS estimates using the 58 observations 1-58 
Dependent variable: ATIVO_58 

 
Variable Coefficient Std. Error t-statistic p-value  

const 0,00135934 0,00229487 0,5923 0,55601  
IBOV_58 0,120587 0,113545 1,0620 0,29278  

 
Non-linearity test (squares) - 
 Null hypothesis: relationship is linear 
 Test statistic: TR2 = 0,200374 
 with p-value = P(Chi-Square(1) > 0,200374) = 
0,654419 

White's test for heteroskedasticity - 
 Null hypothesis: heteroskedasticity not present 
 Test statistic: TR2 = 14,8677 
 with p-value = P(Chi-Square(2) > 14,8677) = 
0,000590911 

Test for normality of residual - 
 Null hypothesis: error is normally distributed 
 Test statistic: Chi-square(2) = 24,0436 
 with p-value = 6,0117e-006 

LM test for autocorrelation up to order 1 - 
 Null hypothesis: no autocorrelation 
 Test statistic: LMF = 2,81866 
 with p-value = P(F(1,54) > 2,81866) = 0,0989523 

 
 

OLS estimates using the 58 observations 1-58 
Dependent variable: ATIVO_59 

 
const -0,00154287 0,00173372 -0,8899 0,37732  
IBOV_59 0,307346 0,117922 2,6064 0,01170 ** 

 
Non-linearity test (squares) - 
 Null hypothesis: relationship is linear 
 Test statistic: TR2 = 0,618706 
 with p-value = P(Chi-Square(1) > 0,618706) = 
0,431529 

White's test for heteroskedasticity - 
 Null hypothesis: heteroskedasticity not present 
 Test statistic: TR2 = 2,75313 
 with p-value = P(Chi-Square(2) > 2,75313) = 
0,252444 

Test for normality of residual - 
 Null hypothesis: error is normally distributed 
 Test statistic: Chi-square(2) = 2,29099 
 with p-value = 0,318066 

LM test for autocorrelation up to order 1 - 
 Null hypothesis: no autocorrelation 
 Test statistic: LMF = 0,438103 
 with p-value = P(F(1,54) > 0,438103) = 0,510854 
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OLS estimates using the 58 observations 1-58 
Dependent variable: ATIVO_60 

 
Variable Coefficient Std. Error t-statistic p-value  

const -0,000157305 0,00189523 -0,0830 0,93415  
IBOV_60 0,990816 0,116746 8,4870 <0,00001 *** 

 
Non-linearity test (squares) - 
 Null hypothesis: relationship is linear 
 Test statistic: TR2 = 3,32745 
 with p-value = P(Chi-Square(1) > 3,32745) = 
0,0681326 

White's test for heteroskedasticity - 
 Null hypothesis: heteroskedasticity not present 
 Test statistic: TR2 = 1,30744 
 with p-value = P(Chi-Square(2) > 1,30744) = 
0,520108 

Test for normality of residual - 
 Null hypothesis: error is normally distributed 
 Test statistic: Chi-square(2) = 1,56009 
 with p-value = 0,458386 

LM test for autocorrelation up to order 1 - 
 Null hypothesis: no autocorrelation 
 Test statistic: LMF = 0,942852 
 with p-value = P(F(1,54) > 0,942852) = 0,335875 

 
 

OLS estimates using the 58 observations 1-58 
Dependent variable: ATIVO_61 

 
Variable Coefficient Std. Error t-statistic p-value  

const -8,10986e-05 0,00219663 -0,0369 0,97068  
IBOV_61 0,778328 0,118816 6,5507 <0,00001 *** 

 
Non-linearity test (squares) - 
 Null hypothesis: relationship is linear 
 Test statistic: TR2 = 9,4894 
 with p-value = P(Chi-Square(1) > 9,4894) = 
0,00206662 

White's test for heteroskedasticity - 
 Null hypothesis: heteroskedasticity not present 
 Test statistic: TR2 = 8,2823 
 with p-value = P(Chi-Square(2) > 8,2823) = 
0,0159046 

Test for normality of residual - 
 Null hypothesis: error is normally distributed 
 Test statistic: Chi-square(2) = 1,60001 
 with p-value = 0,449327 

LM test for autocorrelation up to order 1 - 
 Null hypothesis: no autocorrelation 
 Test statistic: LMF = 0,0337598 
 with p-value = P(F(1,54) > 0,0337598) = 0,854907 

 
 

OLS estimates using the 58 observations 1-58 
Dependent variable: ATIVO_62 

 
Variable Coefficient Std. Error t-statistic p-value  

const 0,000861045 0,00251573 0,3423 0,73343  
IBOV_62 0,77396 0,17231 4,4917 0,00004 *** 

 
Non-linearity test (squares) - 
 Null hypothesis: relationship is linear 
 Test statistic: TR2 = 0,280382 
 with p-value = P(Chi-Square(1) > 0,280382) = 
0,596451 

White's test for heteroskedasticity - 
 Null hypothesis: heteroskedasticity not present 
 Test statistic: TR2 = 2,62088 
 with p-value = P(Chi-Square(2) > 2,62088) = 
0,269701 

Test for normality of residual - 
 Null hypothesis: error is normally distributed 
 Test statistic: Chi-square(2) = 1,7367 
 with p-value = 0,419644 

LM test for autocorrelation up to order 1 - 
 Null hypothesis: no autocorrelation 
 Test statistic: LMF = 1,69046 
 with p-value = P(F(1,54) > 1,69046) = 0,199063 
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OLS estimates using the 58 observations 1-58 
Dependent variable: ATIVO_63 

 
Variable Coefficient Std. Error t-statistic p-value  

const 0,000569486 0,00348889 0,1632 0,87093  
IBOV_63 0,957986 0,170605 5,6152 <0,00001 *** 

 
Non-linearity test (squares) - 
 Null hypothesis: relationship is linear 
 Test statistic: TR2 = 0,11334 
 with p-value = P(Chi-Square(1) > 0,11334) = 
0,736373 

White's test for heteroskedasticity - 
 Null hypothesis: heteroskedasticity not present 
 Test statistic: TR2 = 2,04634 
 with p-value = P(Chi-Square(2) > 2,04634) = 
0,359453 

Test for normality of residual - 
 Null hypothesis: error is normally distributed 
 Test statistic: Chi-square(2) = 2,20482 
 with p-value = 0,332069 

LM test for autocorrelation up to order 1 - 
 Null hypothesis: no autocorrelation 
 Test statistic: LMF = 0,268933 
 with p-value = P(F(1,54) > 0,268933) = 0,606167 

 
 

OLS estimates using the 58 observations 1-58 
Dependent variable: ATIVO_64 

 
Variable Coefficient Std. Error t-statistic p-value  

const 0,00143275 0,00334775 0,4280 0,67031  
IBOV_64 0,824877 0,162068 5,0897 <0,00001 *** 

 
Non-linearity test (squares) - 
 Null hypothesis: relationship is linear 
 Test statistic: TR2 = 0,984254 
 with p-value = P(Chi-Square(1) > 0,984254) = 
0,321151 

White's test for heteroskedasticity - 
 Null hypothesis: heteroskedasticity not present 
 Test statistic: TR2 = 9,12236 
 with p-value = P(Chi-Square(2) > 9,12236) = 
0,0104497 

Test for normality of residual - 
 Null hypothesis: error is normally distributed 
 Test statistic: Chi-square(2) = 0,495861 
 with p-value = 0,780414 

LM test for autocorrelation up to order 1 - 
 Null hypothesis: no autocorrelation 
 Test statistic: LMF = 3,33372 
 with p-value = P(F(1,54) > 3,33372) = 0,0734047 

 
 

OLS estimates using the 58 observations 1-58 
Dependent variable: ATIVO_65 

 
Variable Coefficient Std. Error t-statistic p-value  

const 0,000834265 0,00253843 0,3287 0,74364  
IBOV_65 1,15155 0,145944 7,8904 <0,00001 *** 

 
Non-linearity test (squares) - 
 Null hypothesis: relationship is linear 
 Test statistic: TR2 = 0,0462066 
 with p-value = P(Chi-Square(1) > 0,0462066) = 
0,829801 

White's test for heteroskedasticity - 
 Null hypothesis: heteroskedasticity not present 
 Test statistic: TR2 = 0,753249 
 with p-value = P(Chi-Square(2) > 0,753249) = 
0,686174 

Test for normality of residual - 
 Null hypothesis: error is normally distributed 
 Test statistic: Chi-square(2) = 0,0968633 
 with p-value = 0,952722 

LM test for autocorrelation up to order 1 - 
 Null hypothesis: no autocorrelation 
 Test statistic: LMF = 0,00450787 
 with p-value = P(F(1,54) > 0,00450787) = 0,946718 
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OLS estimates using the 58 observations 1-58 
Dependent variable: ATIVO_68 

 
Variable Coefficient Std. Error t-statistic p-value  

const -0,000872547 0,00355812 -0,2452 0,80718  
IBOV_68 0,819209 0,133197 6,1504 <0,00001 *** 

 
Non-linearity test (squares) - 
 Null hypothesis: relationship is linear 
 Test statistic: TR2 = 1,83151 
 with p-value = P(Chi-Square(1) > 1,83151) = 
0,175949 

White's test for heteroskedasticity - 
 Null hypothesis: heteroskedasticity not present 
 Test statistic: TR2 = 1,75688 
 with p-value = P(Chi-Square(2) > 1,75688) = 
0,415431 

Test for normality of residual - 
 Null hypothesis: error is normally distributed 
 Test statistic: Chi-square(2) = 3,683 
 with p-value = 0,158579 

LM test for autocorrelation up to order 1 - 
 Null hypothesis: no autocorrelation 
 Test statistic: LMF = 0,64211 
 with p-value = P(F(1,54) > 0,64211) = 0,42646 

 
OLS estimates using the 58 observations 1-58 

Dependent variable: ATIVO_69 
 

Variable Coefficient Std. Error t-statistic p-value  
const 0,000806674 0,00265525 0,3038 0,76240  
IBOV_69 0,800856 0,136835 5,8527 <0,00001 *** 

 
Non-linearity test (squares) - 
 Null hypothesis: relationship is linear 
 Test statistic: TR2 = 0,0067333 
 with p-value = P(Chi-Square(1) > 0,0067333) = 
0,934602 

White's test for heteroskedasticity - 
 Null hypothesis: heteroskedasticity not present 
 Test statistic: TR2 = 0,801925 
 with p-value = P(Chi-Square(2) > 0,801925) = 
0,669675 

Test for normality of residual - 
 Null hypothesis: error is normally distributed 
 Test statistic: Chi-square(2) = 2,72054 
 with p-value = 0,256592 

LM test for autocorrelation up to order 1 - 
 Null hypothesis: no autocorrelation34 
 Test statistic: LMF = 8,52467 
 with p-value = P(F(1,54) > 8,52467) = 0,00510147 

 
 

OLS estimates using the 58 observations 1-58 
Dependent variable: ATIVO_71 

 
Variable Coefficient Std. Error t-statistic p-value  

const 0,00300393 0,0046964 0,6396 0,52502  
IBOV_71 1,00089 0,342073 2,9259 0,00495 *** 

 
Non-linearity test (squares) - 
 Null hypothesis: relationship is linear 
 Test statistic: TR2 = 3,96551 
 with p-value = P(Chi-Square(1) > 3,96551) = 
0,0464414 

White's test for heteroskedasticity - 
 Null hypothesis: heteroskedasticity not present 
 Test statistic: TR2 = 1,44543 
 with p-value = P(Chi-Square(2) > 1,44543) = 
0,485432 

Test for normality of residual - 
 Null hypothesis: error is normally distributed 
 Test statistic: Chi-square(2) = 15,8668 
 with p-value = 0,000358566 

LM test for autocorrelation up to order 1 - 
 Null hypothesis: no autocorrelation 
 Test statistic: LMF = 1,01515 
 with p-value = P(F(1,54) > 1,01515) = 0,318165 

                                                           
 
 
34 Os testes de autocorrelação de ordens 6 e 7 apresentaram os seguintes valores para significância estatística: 
0,0174137 e 0,0288577, respectivamente. 
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OLS estimates using the 58 observations 1-58 
Dependent variable: ATIVO_74 

 
Variable Coefficient Std. Error t-statistic p-value  

const 0,00030397 0,00187886 0,1618 0,87206  
IBOV_74 0,445176 0,154687 2,8779 0,00566 *** 

 
Non-linearity test (squares) - 
 Null hypothesis: relationship is linear 
 Test statistic: TR2 = 0,135639 
 with p-value = P(Chi-Square(1) > 0,135639) = 
0,712655 

White's test for heteroskedasticity - 
 Null hypothesis: heteroskedasticity not present 
 Test statistic: TR2 = 0,964582 
 with p-value = P(Chi-Square(2) > 0,964582) = 
0,617367 

Test for normality of residual - 
 Null hypothesis: error is normally distributed 
 Test statistic: Chi-square(2) = 3,34493 
 with p-value = 0,187784 

LM test for autocorrelation up to order 1 - 
 Null hypothesis: no autocorrelation 
 Test statistic: LMF = 0,177376 
 with p-value = P(F(1,54) > 0,177376) = 0,675309 

 
 

OLS estimates using the 58 observations 1-58 
Dependent variable: ATIVO_75 

 
Variable Coefficient Std. Error t-statistic p-value  

const 0,000325292 0,0036981 0,0880 0,93022  
IBOV_75 0,110707 0,107306 1,0317 0,30665  

 
Non-linearity test (squares) - 
 Null hypothesis: relationship is linear 
 Test statistic: TR2 = 0,420547 
 with p-value = P(Chi-Square(1) > 0,420547) = 
0,516664 

White's test for heteroskedasticity - 
 Null hypothesis: heteroskedasticity not present 
 Test statistic: TR2 = 0,73371 
 with p-value = P(Chi-Square(2) > 0,73371) = 
0,69291 

Test for normality of residual - 
 Null hypothesis: error is normally distributed 
 Test statistic: Chi-square(2) = 24,1943 
 with p-value = 5,57545e-006 

LM test for autocorrelation up to order 1 - 
 Null hypothesis: no autocorrelation 
 Test statistic: LMF = 7,37131e-005 
 with p-value = P(F(1,54) > 7,37131e-005) = 
0,993181 

 
 

OLS estimates using the 58 observations 1-58 
Dependent variable: ATIVO_76 

 
Variable Coefficient Std. Error t-statistic p-value  

const -0,000198596 0,00193417 -0,1027 0,91859  
IBOV_76 0,424061 0,125205 3,3869 0,00130 *** 

 
Non-linearity test (squares) - 
 Null hypothesis: relationship is linear 
 Test statistic: TR2 = 2,93847 
 with p-value = P(Chi-Square(1) > 2,93847) = 
0,0864928 

White's test for heteroskedasticity - 
 Null hypothesis: heteroskedasticity not present 
 Test statistic: TR2 = 0,981459 
 with p-value = P(Chi-Square(2) > 0,981459) = 
0,61218 

Test for normality of residual - 
 Null hypothesis: error is normally distributed 
 Test statistic: Chi-square(2) = 13,3816 
 with p-value = 0,00124228 

LM test for autocorrelation up to order 1 - 
 Null hypothesis: no autocorrelation 
 Test statistic: LMF = 1,2347 
 with p-value = P(F(1,54) > 1,2347) = 0,271417 
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OLS estimates using the 58 observations 1-58 
Dependent variable: ATIVO_77 

 
Variable Coefficient Std. Error t-statistic p-value  

const -0,00341975 0,00307422 -1,1124 0,27072  
IBOV_77 0,279913 0,206378 1,3563 0,18044  

 
Non-linearity test (squares) - 
 Null hypothesis: relationship is linear 
 Test statistic: TR2 = 0,0719854 
 with p-value = P(Chi-Square(1) > 0,0719854) = 
0,788468 

White's test for heteroskedasticity - 
 Null hypothesis: heteroskedasticity not present 
 Test statistic: TR2 = 1,02064 
 with p-value = P(Chi-Square(2) > 1,02064) = 
0,600302 

Test for normality of residual - 
 Null hypothesis: error is normally distributed 
 Test statistic: Chi-square(2) = 24,222 
 with p-value = 5,49871e-006 

LM test for autocorrelation up to order 1 - 
 Null hypothesis: no autocorrelation 
 Test statistic: LMF = 0,202525 
 with p-value = P(F(1,54) > 0,202525) = 0,654492 

 
 

OLS estimates using the 58 observations 1-58 
Dependent variable: ATIVO_78 

 
Variable Coefficient Std. Error t-statistic p-value  

const 0,00284217 0,00257239 1,1049 0,27394  
IBOV_78 1,22002 0,158241 7,7099 <0,00001 *** 

 
Non-linearity test (squares) - 
 Null hypothesis: relationship is linear 
 Test statistic: TR2 = 0,107571 
 with p-value = P(Chi-Square(1) > 0,107571) = 
0,742926 

White's test for heteroskedasticity - 
 Null hypothesis: heteroskedasticity not present 
 Test statistic: TR2 = 3,13323 
 with p-value = P(Chi-Square(2) > 3,13323) = 
0,208751 

Test for normality of residual - 
 Null hypothesis: error is normally distributed 
 Test statistic: Chi-square(2) = 3,47854 
 with p-value = 0,175649 

LM test for autocorrelation up to order 1 - 
 Null hypothesis: no autocorrelation 
 Test statistic: LMF = 0,128991 
 with p-value = P(F(1,54) > 0,128991) = 0,720881 

 
 

OLS estimates using the 58 observations 1-58 
Dependent variable: ATIVO_79 

 
Variable Coefficient Std. Error t-statistic p-value  

const -0,000677641 0,00143558 -0,4720 0,63874  
IBOV_79 0,820969 0,0924022 8,8847 <0,00001 *** 

 
Non-linearity test (squares) - 
 Null hypothesis: relationship is linear 
 Test statistic: TR2 = 0,273387 
 with p-value = P(Chi-Square(1) > 0,273387) = 
0,601069 

White's test for heteroskedasticity - 
 Null hypothesis: heteroskedasticity not present 
 Test statistic: TR2 = 0,945419 
 with p-value = P(Chi-Square(2) > 0,945419) = 
0,623311 

Test for normality of residual - 
 Null hypothesis: error is normally distributed 
 Test statistic: Chi-square(2) = 3,72132 
 with p-value = 0,15557 

LM test for autocorrelation up to order 1 - 
 Null hypothesis: no autocorrelation 
 Test statistic: LMF = 0,782718 
 with p-value = P(F(1,54) > 0,782718) = 0,380234 
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OLS estimates using the 58 observations 1-58 
Dependent variable: ATIVO_80 

 
Variable Coefficient Std. Error t-statistic p-value  

const 0,00193109 0,00294593 0,6555 0,51482  
IBOV_80 0,632283 0,175817 3,5963 0,00068 *** 

 
Non-linearity test (squares) - 
 Null hypothesis: relationship is linear 
 Test statistic: TR2 = 0,417579 
 with p-value = P(Chi-Square(1) > 0,417579) = 
0,518148 

White's test for heteroskedasticity - 
 Null hypothesis: heteroskedasticity not present 
 Test statistic: TR2 = 0,435842 
 with p-value = P(Chi-Square(2) > 0,435842) = 
0,804189 

Test for normality of residual - 
 Null hypothesis: error is normally distributed 
 Test statistic: Chi-square(2) = 5,98675 
 with p-value = 0,0501181 

LM test for autocorrelation up to order 1 - 
 Null hypothesis: no autocorrelation 
 Test statistic: LMF = 0,329732 
 with p-value = P(F(1,54) > 0,329732) = 0,568201 

 
 

OLS estimates using the 58 observations 1-58 
Dependent variable: ATIVO_82 

 
Variable Coefficient Std. Error t-statistic p-value  

const 7,76162e-05 0,00341342 0,0227 0,98194  
IBOV_82 0,84385 0,13843 6,0959 <0,00001 *** 

 
Non-linearity test (squares) - 
 Null hypothesis: relationship is linear 
 Test statistic: TR2 = 2,4392 
 with p-value = P(Chi-Square(1) > 2,4392) = 
0,118337 

White's test for heteroskedasticity - 
 Null hypothesis: heteroskedasticity not present 
 Test statistic: TR2 = 1,78301 
 with p-value = P(Chi-Square(2) > 1,78301) = 
0,410038 

Test for normality of residual - 
 Null hypothesis: error is normally distributed 
 Test statistic: Chi-square(2) = 2,49583 
 with p-value = 0,287102 

LM test for autocorrelation up to order 1 - 
 Null hypothesis: no autocorrelation 
 Test statistic: LMF = 1,83302 
 with p-value = P(F(1,54) > 1,83302) = 0,181411 

 
 

OLS estimates using the 58 observations 1-58 
Dependent variable: ATIVO_83 

 
Variable Coefficient Std. Error t-statistic p-value  

const -0,00129413 0,00329451 -0,3928 0,69595  
IBOV_83 1,54057 0,221544 6,9538 <0,00001 *** 

 
Non-linearity test (squares) - 
 Null hypothesis: relationship is linear 
 Test statistic: TR2 = 0,0715705 
 with p-value = P(Chi-Square(1) > 0,0715705) = 
0,789064 

White's test for heteroskedasticity - 
 Null hypothesis: heteroskedasticity not present 
 Test statistic: TR2 = 2,49335 
 with p-value = P(Chi-Square(2) > 2,49335) = 
0,287459 

Test for normality of residual - 
 Null hypothesis: error is normally distributed 
 Test statistic: Chi-square(2) = 1,74649 
 with p-value = 0,417594 

LM test for autocorrelation up to order 1 - 
 Null hypothesis: no autocorrelation 
 Test statistic: LMF = 2,62035 
 with p-value = P(F(1,54) > 2,62035) = 0,111328 
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OLS estimates using the 58 observations 1-58 
Dependent variable: ATIVO_84 

 
Variable Coefficient Std. Error t-statistic p-value  

const 0,001231 0,00330858 0,3721 0,71125  
IBOV_84 1,52353 0,218389 6,9762 <0,00001 *** 

 
Non-linearity test (squares) - 
 Null hypothesis: relationship is linear 
 Test statistic: TR2 = 0,125545 
 with p-value = P(Chi-Square(1) > 0,125545) = 
0,723097 

White's test for heteroskedasticity - 
 Null hypothesis: heteroskedasticity not present 
 Test statistic: TR2 = 1,17687 
 with p-value = P(Chi-Square(2) > 1,17687) = 
0,555196 

Test for normality of residual - 
 Null hypothesis: error is normally distributed 
 Test statistic: Chi-square(2) = 2,8614 
 with p-value = 0,239141 

LM test for autocorrelation up to order 1 - 
 Null hypothesis: no autocorrelation 
 Test statistic: LMF = 0,966521 
 with p-value = P(F(1,54) > 0,966521) = 0,329934 

 
 

OLS estimates using the 58 observations 1-58 
Dependent variable: ATIVO_85 

 
Variable Coefficient Std. Error t-statistic p-value  

const -0,00149752 0,00320081 -0,4679 0,64170  
IBOV_85 1,45785 0,153886 9,4736 <0,00001 *** 

 
Non-linearity test (squares) - 
 Null hypothesis: relationship is linear 
 Test statistic: TR2 = 4,70334 
 with p-value = P(Chi-Square(1) > 4,70334) = 
0,0301041 

White's test for heteroskedasticity - 
 Null hypothesis: heteroskedasticity not present 
 Test statistic: TR2 = 0,259248 
 with p-value = P(Chi-Square(2) > 0,259248) = 
0,878426 

Test for normality of residual - 
 Null hypothesis: error is normally distributed 
 Test statistic: Chi-square(2) = 0,0799478 
 with p-value = 0,960815 

LM test for autocorrelation up to order 1 - 
 Null hypothesis: no autocorrelation 
 Test statistic: LMF = 1,22285 
 with p-value = P(F(1,54) > 1,22285) = 0,273705 

 
 

OLS estimates using the 58 observations 1-58 
Dependent variable: ATIVO_87 

 
Variable Coefficient Std. Error t-statistic p-value  

const 0,00101537 0,00836253 0,1214 0,90379  
IBOV_87 0,751971 0,194558 3,8650 0,00029 *** 

 
Non-linearity test (squares) - 
 Null hypothesis: relationship is linear 
 Test statistic: TR2 = 2,45458 
 with p-value = P(Chi-Square(1) > 2,45458) = 
0,117182 

White's test for heteroskedasticity - 
 Null hypothesis: heteroskedasticity not present 
 Test statistic: TR2 = 3,80481 
 with p-value = P(Chi-Square(2) > 3,80481) = 
0,149209 

Test for normality of residual - 
 Null hypothesis: error is normally distributed 
 Test statistic: Chi-square(2) = 11,2907 
 with p-value = 0,00353394 

LM test for autocorrelation up to order 1 - 
 Null hypothesis: no autocorrelation35 
 Test statistic: LMF = 14,5096 
 with p-value = P(F(1,54) > 14,5096) = 0,000358809 

                                                           
 
 
35 Os testes de autocorrelação de ordens 5 e 6 apresentaram os seguintes valores para significância estatística: 
0,0109345 e 0,023444, respectivamente. 
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OLS estimates using the 58 observations 1-58 
Dependent variable: ATIVO_88 

 
Variable Coefficient Std. Error t-statistic p-value  

const 0,00155121 0,00295285 0,5253 0,60143  
IBOV_88 1,03823 0,144069 7,2065 <0,00001 *** 

 
Non-linearity test (squares) - 
 Null hypothesis: relationship is linear 
 Test statistic: TR2 = 0,00332478 
 with p-value = P(Chi-Square(1) > 0,00332478) = 
0,954019 

White's test for heteroskedasticity - 
 Null hypothesis: heteroskedasticity not present 
 Test statistic: TR2 = 1,01868 
 with p-value = P(Chi-Square(2) > 1,01868) = 
0,600892 

Test for normality of residual - 
 Null hypothesis: error is normally distributed 
 Test statistic: Chi-square(2) = 3,35284 
 with p-value = 0,187043 

LM test for autocorrelation up to order 1 - 
 Null hypothesis: no autocorrelation 
 Test statistic: LMF = 0,274112 
 with p-value = P(F(1,54) > 0,274112) = 0,602729 

 
 

OLS estimates using the 58 observations 1-58 
Dependent variable: ATIVO_89 

 
Variable Coefficient Std. Error t-statistic p-value  

const 0,00484266 0,00622575 0,7778 0,43993  
IBOV_89 1,48564 0,387814 3,8308 0,00033 *** 

 
Non-linearity test (squares) - 
 Null hypothesis: relationship is linear 
 Test statistic: TR2 = 0,81751 
 with p-value = P(Chi-Square(1) > 0,81751) = 
0,365909 

White's test for heteroskedasticity - 
 Null hypothesis: heteroskedasticity not present 
 Test statistic: TR2 = 1,15744 
 with p-value = P(Chi-Square(2) > 1,15744) = 
0,560615 

Test for normality of residual - 
 Null hypothesis: error is normally distributed 
 Test statistic: Chi-square(2) = 5,62876 
 with p-value = 0,0599417 

LM test for autocorrelation up to order 1 - 
 Null hypothesis: no autocorrelation 
 Test statistic: LMF = 0,106636 
 with p-value = P(F(1,54) > 0,106636) = 0,74527 

 
 

OLS estimates using the 58 observations 1-58 
Dependent variable: ATIVO_90 

 
Variable Coefficient Std. Error t-statistic p-value  

const 0,001691 0,00332328 0,5088 0,61287  
IBOV_90 0,43402 0,213906 2,0290 0,04722 ** 

 
Non-linearity test (squares) - 
 Null hypothesis: relationship is linear 
 Test statistic: TR2 = 0,650804 
 with p-value = P(Chi-Square(1) > 0,650804) = 
0,419826 

White's test for heteroskedasticity - 
 Null hypothesis: heteroskedasticity not present 
 Test statistic: TR2 = 2,79841 
 with p-value = P(Chi-Square(2) > 2,79841) = 
0,246793 

Test for normality of residual - 
 Null hypothesis: error is normally distributed 
 Test statistic: Chi-square(2) = 3,47775 
 with p-value = 0,175718 

LM test for autocorrelation up to order 1 - 
 Null hypothesis: no autocorrelation 
 Test statistic: LMF = 0,895194 
 with p-value = P(F(1,54) > 0,895194) = 0,348288 
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OLS estimates using the 58 observations 1-58 
Dependent variable: ATIVO_91 

 
Variable Coefficient Std. Error t-statistic p-value  

const -3,05834e-05 0,00376838 -0,0081 0,99355  
IBOV_91 0,917316 0,152708 6,0070 <0,00001 *** 

 
Non-linearity test (squares) - 
 Null hypothesis: relationship is linear 
 Test statistic: TR2 = 0,021341 
 with p-value = P(Chi-Square(1) > 0,021341) = 
0,883854 

White's test for heteroskedasticity - 
 Null hypothesis: heteroskedasticity not present 
 Test statistic: TR2 = 0,588152 
 with p-value = P(Chi-Square(2) > 0,588152) = 
0,74522 

Test for normality of residual - 
 Null hypothesis: error is normally distributed 
 Test statistic: Chi-square(2) = 11,7211 
 with p-value = 0,00284969 

LM test for autocorrelation up to order 1 - 
 Null hypothesis: no autocorrelation 
 Test statistic: LMF = 0,224496 
 with p-value = P(F(1,54) > 0,224496) = 0,637546 

 
 

OLS estimates using the 58 observations 1-58 
Dependent variable: ATIVO_92 

 
Variable Coefficient Std. Error t-statistic p-value  

const -0,000166699 0,00492553 -0,0338 0,97312  
IBOV_92 1,49424 0,208821 7,1556 <0,00001 *** 

 
Non-linearity test (squares) - 
 Null hypothesis: relationship is linear 
 Test statistic: TR2 = 1,11704 
 with p-value = P(Chi-Square(1) > 1,11704) = 
0,290556 

White's test for heteroskedasticity - 
 Null hypothesis: heteroskedasticity not present 
 Test statistic: TR2 = 2,13186 
 with p-value = P(Chi-Square(2) > 2,13186) = 
0,344407 

Test for normality of residual - 
 Null hypothesis: error is normally distributed 
 Test statistic: Chi-square(2) = 1,93736 
 with p-value = 0,379583 

LM test for autocorrelation up to order 1 - 
 Null hypothesis: no autocorrelation 
 Test statistic: LMF = 0,0232746 
 with p-value = P(F(1,54) > 0,0232746) = 0,879314 

 
 

OLS estimates using the 58 observations 1-58 
Dependent variable: ATIVO_93 

 
Variable Coefficient Std. Error t-statistic p-value  

const 0,00157654 0,00374838 0,4206 0,67566  
IBOV_93 0,711095 0,123376 5,7636 <0,00001 *** 

 
Non-linearity test (squares) - 
 Null hypothesis: relationship is linear 
 Test statistic: TR2 = 0,000165993 
 with p-value = P(Chi-Square(1) > 0,000165993) = 
0,98972 

White's test for heteroskedasticity - 
 Null hypothesis: heteroskedasticity not present 
 Test statistic: TR2 = 0,0724264 
 with p-value = P(Chi-Square(2) > 0,0724264) = 
0,964435 

Test for normality of residual - 
 Null hypothesis: error is normally distributed 
 Test statistic: Chi-square(2) = 0,371237 
 with p-value = 0,83059 

LM test for autocorrelation up to order 1 - 
 Null hypothesis: no autocorrelation 
 Test statistic: LMF = 0,0496925 
 with p-value = P(F(1,54) > 0,0496925) = 0,82444 
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OLS estimates using the 58 observations 1-58 
Dependent variable: ATIVO_94 

 
Variable Coefficient Std. Error t-statistic p-value  

const -0,00677286 0,00500524 -1,3532 0,18144  
IBOV_94 1,14411 0,141672 8,0757 <0,00001 *** 

 
Non-linearity test (squares) - 
 Null hypothesis: relationship is linear 
 Test statistic: TR2 = 9,77721 
 with p-value = P(Chi-Square(1) > 9,77721) = 
0,00176688 

White's test for heteroskedasticity - 
 Null hypothesis: heteroskedasticity not present 
 Test statistic: TR2 = 13,6619 
 with p-value = P(Chi-Square(2) > 13,6619) = 
0,00107982 

Test for normality of residual - 
 Null hypothesis: error is normally distributed 
 Test statistic: Chi-square(2) = 11,9963 
 with p-value = 0,00248339 

LM test for autocorrelation up to order 1 - 
 Null hypothesis: no autocorrelation 
 Test statistic: LMF = 4,70662 
 with p-value = P(F(1,54) > 4,70662) = 0,0344669 

 
 

OLS estimates using the 58 observations 1-58 
Dependent variable: ATIVO_95 

 
Variable Coefficient Std. Error t-statistic p-value  

const -0,00580256 0,00518042 -1,1201 0,26745  
IBOV_95 0,892661 0,113494 7,8653 <0,00001 *** 

 
Non-linearity test (squares) - 
 Null hypothesis: relationship is linear 
 Test statistic: TR2 = 0,0337941 
 with p-value = P(Chi-Square(1) > 0,0337941) = 
0,854145 

White's test for heteroskedasticity - 
 Null hypothesis: heteroskedasticity not present 
 Test statistic: TR2 = 5,6465 
 with p-value = P(Chi-Square(2) > 5,6465) = 
0,0594125 

Test for normality of residual - 
 Null hypothesis: error is normally distributed 
 Test statistic: Chi-square(2) = 22,3784 
 with p-value = 1,38225e-005 

LM test for autocorrelation up to order 1 - 
 Null hypothesis: no autocorrelation 
 Test statistic: LMF = 6,88495 
 with p-value = P(F(1,54) > 6,88495) = 0,011278 

 
 

OLS estimates using the 58 observations 1-58 
Dependent variable: ATIVO_96 

 
Variable Coefficient Std. Error t-statistic p-value  

const -0,00440851 0,00322464 -1,3671 0,17705  
IBOV_96 0,950162 0,276309 3,4388 0,00111 *** 

 
Non-linearity test (squares) - 
 Null hypothesis: relationship is linear 
 Test statistic: TR2 = 6,41756 
 with p-value = P(Chi-Square(1) > 6,41756) = 
0,0112997 

White's test for heteroskedasticity - 
 Null hypothesis: heteroskedasticity not present 
 Test statistic: TR2 = 1,97751 
 with p-value = P(Chi-Square(2) > 1,97751) = 
0,372039 

Test for normality of residual - 
 Null hypothesis: error is normally distributed 
 Test statistic: Chi-square(2) = 9,51614 
 with p-value = 0,00858216 

LM test for autocorrelation up to order 1 - 
 Null hypothesis: no autocorrelation 
 Test statistic: LMF = 0,0317962 
 with p-value = P(F(1,54) > 0,0317962) = 0,859143 
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OLS estimates using the 58 observations 1-58 
Dependent variable: ATIVO_97 

 
Variable Coefficient Std. Error t-statistic p-value  

const 0,00173762 0,00249195 0,6973 0,48850  
IBOV_97 1,02352 0,120637 8,4843 <0,00001 *** 

 
Non-linearity test (squares) - 
 Null hypothesis: relationship is linear 
 Test statistic: TR2 = 1,4884 
 with p-value = P(Chi-Square(1) > 1,4884) = 
0,222466 

White's test for heteroskedasticity - 
 Null hypothesis: heteroskedasticity not present 
 Test statistic: TR2 = 2,75681 
 with p-value = P(Chi-Square(2) > 2,75681) = 
0,25198 

Test for normality of residual - 
 Null hypothesis: error is normally distributed 
 Test statistic: Chi-square(2) = 1,14744 
 with p-value = 0,563425 

LM test for autocorrelation up to order 1 - 
 Null hypothesis: no autocorrelation 
 Test statistic: LMF = 0,0862244 
 with p-value = P(F(1,54) > 0,0862244) = 0,770159 

 
 

OLS estimates using the 58 observations 1-58 
Dependent variable: ATIVO_98 

 
Variable Coefficient Std. Error t-statistic p-value  

const 0,00105056 0,00303958 0,3456 0,73092  
IBOV_98 0,852252 0,14528 5,8663 <0,00001 *** 

 
Non-linearity test (squares) - 
 Null hypothesis: relationship is linear 
 Test statistic: TR2 = 0,53399 
 with p-value = P(Chi-Square(1) > 0,53399) = 
0,464934 

White's test for heteroskedasticity - 
 Null hypothesis: heteroskedasticity not present 
 Test statistic: TR2 = 2,46537 
 with p-value = P(Chi-Square(2) > 2,46537) = 
0,291509 

Test for normality of residual - 
 Null hypothesis: error is normally distributed 
 Test statistic: Chi-square(2) = 2,53264 
 with p-value = 0,281867 

LM test for autocorrelation up to order 1 - 
 Null hypothesis: no autocorrelation 
 Test statistic: LMF = 1,37864 
 with p-value = P(F(1,54) > 1,37864) = 0,245486 

 
 

OLS estimates using the 58 observations 1-58 
Dependent variable: ATIVO_99 

 
Variable Coefficient Std. Error t-statistic p-value  

const -0,0019655 0,00256714 -0,7656 0,44711  
IBOV_99 0,841004 0,165236 5,0897 <0,00001 *** 

 
Non-linearity test (squares) - 
 Null hypothesis: relationship is linear 
 Test statistic: TR2 = 0,0304595 
 with p-value = P(Chi-Square(1) > 0,0304595) = 
0,861452 

White's test for heteroskedasticity - 
 Null hypothesis: heteroskedasticity not present 
 Test statistic: TR2 = 0,749187 
 with p-value = P(Chi-Square(2) > 0,749187) = 
0,687569 

Test for normality of residual - 
 Null hypothesis: error is normally distributed 
 Test statistic: Chi-square(2) = 11,694 
 with p-value = 0,00288857 

LM test for autocorrelation up to order 1 - 
 Null hypothesis: no autocorrelation 
 Test statistic: LMF = 0,0442054 
 with p-value = P(F(1,54) > 0,0442054) = 0,834263 
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OLS estimates using the 58 observations 1-58 
Dependent variable: ATIVO_100 

 
Variable Coefficient Std. Error t-statistic p-value  

const -0,000749309 0,00188439 -0,3976 0,69241  
IBOV_100 0,430184 0,138363 3,1091 0,00295 *** 

 
Non-linearity test (squares) - 
 Null hypothesis: relationship is linear 
 Test statistic: TR2 = 3,63083 
 with p-value = P(Chi-Square(1) > 3,63083) = 
0,0567187 

White's test for heteroskedasticity - 
 Null hypothesis: heteroskedasticity not present 
 Test statistic: TR2 = 0,724804 
 with p-value = P(Chi-Square(2) > 0,724804) = 
0,696003 

Test for normality of residual - 
 Null hypothesis: error is normally distributed 
 Test statistic: Chi-square(2) = 1,63478 
 with p-value = 0,441583 

LM test for autocorrelation up to order 1 - 
 Null hypothesis: no autocorrelation 
 Test statistic: LMF = 1,39414 
 with p-value = P(F(1,54) > 1,39414) = 0,242883 

 
 

OLS estimates using the 58 observations 1-58 
Dependent variable: ATIVO_101 

 
Variable Coefficient Std. Error t-statistic p-value  

const -7,44313e-05 0,00398626 -0,0187 0,98517  
IBOV_101 0,181076 0,172533 1,0495 0,29845  

 
Non-linearity test (squares) - 
 Null hypothesis: relationship is linear 
 Test statistic: TR2 = 0,207186 
 with p-value = P(Chi-Square(1) > 0,207186) = 
0,648982 

White's test for heteroskedasticity - 
 Null hypothesis: heteroskedasticity not present 
 Test statistic: TR2 = 2,6778 
 with p-value = P(Chi-Square(2) > 2,6778) = 
0,262134 

Test for normality of residual - 
 Null hypothesis: error is normally distributed 
 Test statistic: Chi-square(2) = 21,6321 
 with p-value = 2,00744e-005 

LM test for autocorrelation up to order 1 - 
 Null hypothesis: no autocorrelation 
 Test statistic: LMF = 0,0774912 
 with p-value = P(F(1,54) > 0,0774912) = 0,78179 

 
 

OLS estimates using the 58 observations 1-58 
Dependent variable: ATIVO_102 

 
Variable Coefficient Std. Error t-statistic p-value  

const 0,00344379 0,00407766 0,8446 0,40196  
IBOV_102 0,468463 0,186109 2,5171 0,01472 ** 

 
Non-linearity test (squares) - 
 Null hypothesis: relationship is linear 
 Test statistic: TR2 = 0,108593 
 with p-value = P(Chi-Square(1) > 0,108593) = 
0,741752 

White's test for heteroskedasticity - 
 Null hypothesis: heteroskedasticity not present 
 Test statistic: TR2 = 0,856431 
 with p-value = P(Chi-Square(2) > 0,856431) = 
0,651671 

Test for normality of residual - 
 Null hypothesis: error is normally distributed 
 Test statistic: Chi-square(2) = 9,17303 
 with p-value = 0,0101883 

LM test for autocorrelation up to order 1 - 
 Null hypothesis: no autocorrelation 
 Test statistic: LMF = 1,82444 
 with p-value = P(F(1,54) > 1,82444) = 0,182419 
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OLS estimates using the 58 observations 1-58 
Dependent variable: ATIVO_103 

 
Variable Coefficient Std. Error t-statistic p-value  

const 0,00313262 0,00413885 0,7569 0,45229  
IBOV_103 0,845922 0,255093 3,3161 0,00161 *** 

 
Non-linearity test (squares) - 
 Null hypothesis: relationship is linear 
 Test statistic: TR2 = 0,196846 
 with p-value = P(Chi-Square(1) > 0,196846) = 
0,657279 

White's test for heteroskedasticity - 
 Null hypothesis: heteroskedasticity not present 
 Test statistic: TR2 = 0,576931 
 with p-value = P(Chi-Square(2) > 0,576931) = 
0,749413 

Test for normality of residual - 
 Null hypothesis: error is normally distributed 
 Test statistic: Chi-square(2) = 0,796752 
 with p-value = 0,671409 

LM test for autocorrelation up to order 1 - 
 Null hypothesis: no autocorrelation 
 Test statistic: LMF = 0,0368307 
 with p-value = P(F(1,54) > 0,0368307) = 0,84853 

 
 

OLS estimates using the 58 observations 1-58 
Dependent variable: ATIVO_105 

 
Variable Coefficient Std. Error t-statistic p-value  

const -0,000710743 0,00302255 -0,2351 0,81495  
IBOV_105 0,650777 0,153428 4,2416 0,00008 *** 

 
Non-linearity test (squares) - 
 Null hypothesis: relationship is linear 
 Test statistic: TR2 = 0,109367 
 with p-value = P(Chi-Square(1) > 0,109367) = 
0,740866 

White's test for heteroskedasticity - 
 Null hypothesis: heteroskedasticity not present 
 Test statistic: TR2 = 2,14913 
 with p-value = P(Chi-Square(2) > 2,14913) = 
0,341446 

Test for normality of residual - 
 Null hypothesis: error is normally distributed 
 Test statistic: Chi-square(2) = 1,69454 
 with p-value = 0,428583 

LM test for autocorrelation up to order 1 - 
 Null hypothesis: no autocorrelation 
 Test statistic: LMF = 3,48219 
 with p-value = P(F(1,54) > 3,48219) = 0,0674675 

 
 

OLS estimates using the 58 observations 1-58 
Dependent variable: ATIVO_106 

 
Variable Coefficient Std. Error t-statistic p-value  

const 0,0022842 0,00196645 1,1616 0,25033  
IBOV_106 0,325993 0,132484 2,4606 0,01698 ** 

 
Non-linearity test (squares) - 
 Null hypothesis: relationship is linear 
 Test statistic: TR2 = 7,68061 
 with p-value = P(Chi-Square(1) > 7,68061) = 
0,00558174 

White's test for heteroskedasticity - 
 Null hypothesis: heteroskedasticity not present 
 Test statistic: TR2 = 0,368779 
 with p-value = P(Chi-Square(2) > 0,368779) = 
0,831612 

Test for normality of residual - 
 Null hypothesis: error is normally distributed 
 Test statistic: Chi-square(2) = 0,734176 
 with p-value = 0,692749 

LM test for autocorrelation up to order 1 - 
 Null hypothesis: no autocorrelation 
 Test statistic: LMF = 0,27303 
 with p-value = P(F(1,54) > 0,27303) = 0,603444 
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OLS estimates using the 58 observations 1-58 
Dependent variable: ATIVO_107 

 
Variable Coefficient Std. Error t-statistic p-value  

const -0,000589611 0,00201264 -0,2930 0,77064  
IBOV_107 0,501464 0,119028 4,2130 0,00009 *** 

 
Non-linearity test (squares) - 
 Null hypothesis: relationship is linear 
 Test statistic: TR2 = 0,215612 
 with p-value = P(Chi-Square(1) > 0,215612) = 
0,642404 

White's test for heteroskedasticity - 
 Null hypothesis: heteroskedasticity not present 
 Test statistic: TR2 = 1,9406 
 with p-value = P(Chi-Square(2) > 1,9406) = 
0,378969 

Test for normality of residual - 
 Null hypothesis: error is normally distributed 
 Test statistic: Chi-square(2) = 1,34149 
 with p-value = 0,511327 

LM test for autocorrelation up to order 1 - 
 Null hypothesis: no autocorrelation 
 Test statistic: LMF = 0,144746 
 with p-value = P(F(1,54) > 0,144746) = 0,7051 

 
 

OLS estimates using the 58 observations 1-58 
Dependent variable: ATIVO_108 

 
Variable Coefficient Std. Error t-statistic p-value  

const 0,00132951 0,00390768 0,3402 0,73496  
IBOV_108 0,292721 0,191818 1,5260 0,13263  

 
Non-linearity test (squares) - 
 Null hypothesis: relationship is linear 
 Test statistic: TR2 = 1,41644 
 with p-value = P(Chi-Square(1) > 1,41644) = 
0,233989 

White's test for heteroskedasticity - 
 Null hypothesis: heteroskedasticity not present 
 Test statistic: TR2 = 0,0409584 
 with p-value = P(Chi-Square(2) > 0,0409584) = 
0,979729 

Test for normality of residual - 
 Null hypothesis: error is normally distributed 
 Test statistic: Chi-square(2) = 14,7425 
 with p-value = 0,000629096 

LM test for autocorrelation up to order 1 - 
 Null hypothesis: no autocorrelation 
 Test statistic: LMF = 0,393332 
 with p-value = P(F(1,54) > 0,393332) = 0,533196 

 
 

OLS estimates using the 58 observations 1-58 
Dependent variable: ATIVO_109 

 
Variable Coefficient Std. Error t-statistic p-value  

const -0,00728022 0,00310796 -2,3424 0,02274 ** 
IBOV_109 0,527477 0,205573 2,5659 0,01299 ** 

 
Non-linearity test (squares) - 
 Null hypothesis: relationship is linear 
 Test statistic: TR2 = 1,09634 
 with p-value = P(Chi-Square(1) > 1,09634) = 
0,295071 

White's test for heteroskedasticity - 
 Null hypothesis: heteroskedasticity not present 
 Test statistic: TR2 = 4,4911 
 with p-value = P(Chi-Square(2) > 4,4911) = 
0,105869 

Test for normality of residual - 
 Null hypothesis: error is normally distributed 
 Test statistic: Chi-square(2) = 24,1289 
 with p-value = 5,76067e-006 

LM test for autocorrelation up to order 1 - 
 Null hypothesis: no autocorrelation 
 Test statistic: LMF = 0,667514 
 with p-value = P(F(1,54) > 0,667514) = 0,41751 
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OLS estimates using the 58 observations 1-58 
Dependent variable: ATIVO_110 

 
Variable Coefficient Std. Error t-statistic p-value  

const 0,000528487 0,00179173 0,2950 0,76912  
IBOV_110 0,302581 0,0826723 3,6600 0,00056 *** 

 
Non-linearity test (squares) - 
 Null hypothesis: relationship is linear 
 Test statistic: TR2 = 3,86785 
 with p-value = P(Chi-Square(1) > 3,86785) = 
0,0492195 

White's test for heteroskedasticity - 
 Null hypothesis: heteroskedasticity not present 
 Test statistic: TR2 = 3,53172 
 with p-value = P(Chi-Square(2) > 3,53172) = 
0,171039 

Test for normality of residual - 
 Null hypothesis: error is normally distributed 
 Test statistic: Chi-square(2) = 0,233834 
 with p-value = 0,889659 

LM test for autocorrelation up to order 1 - 
 Null hypothesis: no autocorrelation 
 Test statistic: LMF = 2,57185 
 with p-value = P(F(1,54) > 2,57185) = 0,114614 

 
 

OLS estimates using the 58 observations 1-58 
Dependent variable: ATIVO_111 

 
Variable Coefficient Std. Error t-statistic p-value  

const -0,00423543 0,00423018 -1,0012 0,32102  
IBOV_111 0,726973 0,218252 3,3309 0,00154 *** 

 
Non-linearity test (squares) - 
 Null hypothesis: relationship is linear 
 Test statistic: TR2 = 0,371398 
 with p-value = P(Chi-Square(1) > 0,371398) = 
0,542243 

White's test for heteroskedasticity - 
 Null hypothesis: heteroskedasticity not present 
 Test statistic: TR2 = 0,472131 
 with p-value = P(Chi-Square(2) > 0,472131) = 
0,789729 

Test for normality of residual - 
 Null hypothesis: error is normally distributed 
 Test statistic: Chi-square(2) = 4,06865 
 with p-value = 0,130769 

LM test for autocorrelation up to order 1 - 
 Null hypothesis: no autocorrelation 
 Test statistic: LMF = 0,0170245 
 with p-value = P(F(1,54) > 0,0170245) = 0,896673 

 
 

OLS estimates using the 58 observations 1-58 
Dependent variable: ATIVO_112 

 
Variable Coefficient Std. Error t-statistic p-value  

const 0,000318297 0,00168818 0,1885 0,85113  
IBOV_112 0,835085 0,0797876 10,4663 <0,00001 *** 

 
Non-linearity test (squares) - 
 Null hypothesis: relationship is linear 
 Test statistic: TR2 = 0,773112 
 with p-value = P(Chi-Square(1) > 0,773112) = 
0,379256 

White's test for heteroskedasticity - 
 Null hypothesis: heteroskedasticity not present 
 Test statistic: TR2 = 1,69254 
 with p-value = P(Chi-Square(2) > 1,69254) = 
0,429013 

Test for normality of residual - 
 Null hypothesis: error is normally distributed 
 Test statistic: Chi-square(2) = 7,12033 
 with p-value = 0,0284342 

LM test for autocorrelation up to order 1 - 
 Null hypothesis: no autocorrelation 
 Test statistic: LMF = 0,647412 
 with p-value = P(F(1,54) > 0,647412) = 0,424568 
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OLS estimates using the 58 observations 1-58 
Dependent variable: ATIVO_113 

 
Variable Coefficient Std. Error t-statistic p-value  

const 0,000427283 0,0015695 0,2722 0,78644  
IBOV_113 0,862533 0,0768151 11,2287 <0,00001 *** 

 
Non-linearity test (squares) - 
 Null hypothesis: relationship is linear 
 Test statistic: TR2 = 0,295435 
 with p-value = P(Chi-Square(1) > 0,295435) = 
0,586759 

White's test for heteroskedasticity - 
 Null hypothesis: heteroskedasticity not present 
 Test statistic: TR2 = 5,74111 
 with p-value = P(Chi-Square(2) > 5,74111) = 
0,0566674 

Test for normality of residual - 
 Null hypothesis: error is normally distributed 
 Test statistic: Chi-square(2) = 8,96807 
 with p-value = 0,0112878 

LM test for autocorrelation up to order 1 - 
 Null hypothesis: no autocorrelation 
 Test statistic: LMF = 0,704643 
 with p-value = P(F(1,54) > 0,704643) = 0,404929 

 
 

OLS estimates using the 58 observations 1-58 
Dependent variable: ATIVO_114 

 
Variable Coefficient Std. Error t-statistic p-value  

const 0,00047407 0,00165321 0,2868 0,77536  
IBOV_114 1,13458 0,12605 9,0010 <0,00001 *** 

 
Non-linearity test (squares) - 
 Null hypothesis: relationship is linear 
 Test statistic: TR2 = 1,48398 
 with p-value = P(Chi-Square(1) > 1,48398) = 
0,223153 

White's test for heteroskedasticity - 
 Null hypothesis: heteroskedasticity not present 
 Test statistic: TR2 = 0,436132 
 with p-value = P(Chi-Square(2) > 0,436132) = 
0,804072 

Test for normality of residual - 
 Null hypothesis: error is normally distributed 
 Test statistic: Chi-square(2) = 1,38112 
 with p-value = 0,501295 

LM test for autocorrelation up to order 1 - 
 Null hypothesis: no autocorrelation 
 Test statistic: LMF = 0,343417 
 with p-value = P(F(1,54) > 0,343417) = 0,560305 

 
 

OLS estimates using the 58 observations 1-58 
Dependent variable: ATIVO_115 

 
Variable Coefficient Std. Error t-statistic p-value  

const 0,000678377 0,00137098 0,4948 0,62267  
IBOV_115 0,604393 0,0847418 7,1322 <0,00001 *** 

 
Non-linearity test (squares) - 
 Null hypothesis: relationship is linear 
 Test statistic: TR2 = 1,65745 
 with p-value = P(Chi-Square(1) > 1,65745) = 
0,197948 

White's test for heteroskedasticity - 
 Null hypothesis: heteroskedasticity not present 
 Test statistic: TR2 = 4,38367 
 with p-value = P(Chi-Square(2) > 4,38367) = 
0,111711 

Test for normality of residual - 
 Null hypothesis: error is normally distributed 
 Test statistic: Chi-square(2) = 1,73296 
 with p-value = 0,420428 

LM test for autocorrelation up to order 1 - 
 Null hypothesis: no autocorrelation 
 Test statistic: LMF = 0,521919 
 with p-value = P(F(1,54) > 0,521919) = 0,473142 
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OLS estimates using the 58 observations 1-58 
Dependent variable: ATIVO_116 

 
Variable Coefficient Std. Error t-statistic p-value  

const -0,00148503 0,00206963 -0,7175 0,47603  
IBOV_116 0,905844 0,105361 8,5976 <0,00001 *** 

 
Non-linearity test (squares) - 
 Null hypothesis: relationship is linear 
 Test statistic: TR2 = 1,05797 
 with p-value = P(Chi-Square(1) > 1,05797) = 
0,303678 

White's test for heteroskedasticity - 
 Null hypothesis: heteroskedasticity not present 
 Test statistic: TR2 = 3,53625 
 with p-value = P(Chi-Square(2) > 3,53625) = 
0,170653 

Test for normality of residual - 
 Null hypothesis: error is normally distributed 
 Test statistic: Chi-square(2) = 0,843068 
 with p-value = 0,65604 

LM test for autocorrelation up to order 1 - 
 Null hypothesis: no autocorrelation 
 Test statistic: LMF = 0,548063 
 with p-value = P(F(1,54) > 0,548063) = 0,462317 

 
 

OLS estimates using the 58 observations 1-58 
Dependent variable: ATIVO_117 

 
Variable Coefficient Std. Error t-statistic p-value  

const 0,00154188 0,00313709 0,4915 0,62499  
IBOV_117 0,761212 0,169686 4,4860 0,00004 *** 

 
Non-linearity test (squares) - 
 Null hypothesis: relationship is linear 
 Test statistic: TR2 = 0,126938 
 with p-value = P(Chi-Square(1) > 0,126938) = 
0,721628 

White's test for heteroskedasticity - 
 Null hypothesis: heteroskedasticity not present 
 Test statistic: TR2 = 0,668898 
 with p-value = P(Chi-Square(2) > 0,668898) = 
0,715732 

Test for normality of residual - 
 Null hypothesis: error is normally distributed 
 Test statistic: Chi-square(2) = 7,5864 
 with p-value = 0,0225235 

LM test for autocorrelation up to order 1 - 
 Null hypothesis: no autocorrelation 
 Test statistic: LMF = 0,00337453 
 with p-value = P(F(1,54) > 0,00337453) = 0,953891 

 
 

OLS estimates using the 58 observations 1-58 
Dependent variable: ATIVO_118 

 
Variable Coefficient Std. Error t-statistic p-value  

const -7,82184e-05 0,00267085 -0,0293 0,97674  
IBOV_118 1,03265 0,132005 7,8228 <0,00001 *** 

 
Non-linearity test (squares) - 
 Null hypothesis: relationship is linear 
 Test statistic: TR2 = 2,31277 
 with p-value = P(Chi-Square(1) > 2,31277) = 
0,128315 

White's test for heteroskedasticity - 
 Null hypothesis: heteroskedasticity not present 
 Test statistic: TR2 = 0,81773 
 with p-value = P(Chi-Square(2) > 0,81773) = 
0,664404 

Test for normality of residual - 
 Null hypothesis: error is normally distributed 
 Test statistic: Chi-square(2) = 22,0118 
 with p-value = 1,66031e-005 

LM test for autocorrelation up to order 1 - 
 Null hypothesis: no autocorrelation 
 Test statistic: LMF = 0,120713 
 with p-value = P(F(1,54) > 0,120713) = 0,729613 
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OLS estimates using the 58 observations 1-58 
Dependent variable: ATIVO_119 

 
Variable Coefficient Std. Error t-statistic p-value  

const -0,00362684 0,00244613 -1,4827 0,14376  
IBOV_119 1,00299 0,0816878 12,2784 <0,00001 *** 

 
Non-linearity test (squares) - 
 Null hypothesis: relationship is linear 
 Test statistic: TR2 = 1,97104 
 with p-value = P(Chi-Square(1) > 1,97104) = 
0,160338 

White's test for heteroskedasticity - 
 Null hypothesis: heteroskedasticity not present 
 Test statistic: TR2 = 5,0498 
 with p-value = P(Chi-Square(2) > 5,0498) = 
0,0800664 

Test for normality of residual - 
 Null hypothesis: error is normally distributed 
 Test statistic: Chi-square(2) = 0,995706 
 with p-value = 0,607834 

LM test for autocorrelation up to order 1 - 
 Null hypothesis: no autocorrelation36 
 Test statistic: LMF = 8,57498 
 with p-value = P(F(1,54) > 8,57498) = 0,00498146 

 
 

OLS estimates using the 58 observations 1-58 
Dependent variable: ATIVO_120 

 
Variable Coefficient Std. Error t-statistic p-value  

const 0,00127159 0,00180119 0,7060 0,48313  
IBOV_120 1,00118 0,0521824 19,1862 <0,00001 *** 

 
Non-linearity test (squares) - 
 Null hypothesis: relationship is linear 
 Test statistic: TR2 = 0,10447 
 with p-value = P(Chi-Square(1) > 0,10447) = 
0,74653 

White's test for heteroskedasticity - 
 Null hypothesis: heteroskedasticity not present 
 Test statistic: TR2 = 0,177076 
 with p-value = P(Chi-Square(2) > 0,177076) = 
0,915268 

Test for normality of residual - 
 Null hypothesis: error is normally distributed 
 Test statistic: Chi-square(2) = 0,336002 
 with p-value = 0,845353 

LM test for autocorrelation up to order 1 - 
 Null hypothesis: no autocorrelation 
 Test statistic: LMF = 0,204261 
 with p-value = P(F(1,54) > 0,204261) = 0,653113 

 
 

OLS estimates using the 58 observations 1-58 
Dependent variable: ATIVO_121 

 
Variable Coefficient Std. Error t-statistic p-value  

const 0,000443368 0,00157375 0,2817 0,77919  
IBOV_121 0,864574 0,0776286 11,1373 <0,00001 *** 

 
Non-linearity test (squares) - 
 Null hypothesis: relationship is linear 
 Test statistic: TR2 = 0,397171 
 with p-value = P(Chi-Square(1) > 0,397171) = 
0,528554 

White's test for heteroskedasticity - 
 Null hypothesis: heteroskedasticity not present 
 Test statistic: TR2 = 5,78704 
 with p-value = P(Chi-Square(2) > 5,78704) = 
0,0553808 

Test for normality of residual - 
 Null hypothesis: error is normally distributed 
 Test statistic: Chi-square(2) = 8,73166 
 with p-value = 0,0127041 

LM test for autocorrelation up to order 1 - 
 Null hypothesis: no autocorrelation 
 Test statistic: LMF = 0,703057 
 with p-value = P(F(1,54) > 0,703057) = 0,405455 

                                                           
 
 
36 Os testes de autocorrelação de ordens 2 e 3 apresentaram os seguintes valores para significância estatística: 
0,0179649 e 0,0885523, respectivamente. 
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OLS estimates using the 58 observations 1-58 
Dependent variable: ATIVO_122 

 
Variable Coefficient Std. Error t-statistic p-value  

const 0,0021303 0,00267892 0,7952 0,42985  
IBOV_122 0,557158 0,112014 4,9740 <0,00001 *** 

 
Non-linearity test (squares) - 
 Null hypothesis: relationship is linear 
 Test statistic: TR2 = 0,194265 
 with p-value = P(Chi-Square(1) > 0,194265) = 
0,65939 

White's test for heteroskedasticity - 
 Null hypothesis: heteroskedasticity not present 
 Test statistic: TR2 = 8,45308 
 with p-value = P(Chi-Square(2) > 8,45308) = 
0,0146028 

Test for normality of residual - 
 Null hypothesis: error is normally distributed 
 Test statistic: Chi-square(2) = 2,07917 
 with p-value = 0,353602 

LM test for autocorrelation up to order 1 - 
 Null hypothesis: no autocorrelation 
 Test statistic: LMF = 0,323866 
 with p-value = P(F(1,54) > 0,323866) = 0,571653 

 
 

OLS estimates using the 58 observations 1-58 
Dependent variable: ATIVO_123 

 
Variable Coefficient Std. Error t-statistic p-value  

const 0,000534247 0,00163094 0,3276 0,74446  
IBOV_123 1,14304 0,121162 9,4339 <0,00001 *** 

 
Non-linearity test (squares) - 
 Null hypothesis: relationship is linear 
 Test statistic: TR2 = 1,21418 
 with p-value = P(Chi-Square(1) > 1,21418) = 
0,270507 

White's test for heteroskedasticity - 
 Null hypothesis: heteroskedasticity not present 
 Test statistic: TR2 = 0,614771 
 with p-value = P(Chi-Square(2) > 0,614771) = 
0,735367 

Test for normality of residual - 
 Null hypothesis: error is normally distributed 
 Test statistic: Chi-square(2) = 1,35259 
 with p-value = 0,508499 

LM test for autocorrelation up to order 1 - 
 Null hypothesis: no autocorrelation 
 Test statistic: LMF = 0,140324 
 with p-value = P(F(1,54) > 0,140324) = 0,709426 

 
 

OLS estimates using the 58 observations 1-58 
Dependent variable: ATIVO_124 

 
Variable Coefficient Std. Error t-statistic p-value  

const -0,00157298 0,00188961 -0,8324 0,40870  
IBOV_124 1,26571 0,118331 10,6963 <0,00001 *** 

 
Non-linearity test (squares) - 
 Null hypothesis: relationship is linear 
 Test statistic: TR2 = 1,0386 
 with p-value = P(Chi-Square(1) > 1,0386) = 
0,308148 

White's test for heteroskedasticity - 
 Null hypothesis: heteroskedasticity not present 
 Test statistic: TR2 = 1,45651 
 with p-value = P(Chi-Square(2) > 1,45651) = 
0,48275 

Test for normality of residual - 
 Null hypothesis: error is normally distributed 
 Test statistic: Chi-square(2) = 0,0685653 
 with p-value = 0,966298 

LM test for autocorrelation up to order 1 - 
 Null hypothesis: no autocorrelation 
 Test statistic: LMF = 0,249651 
 with p-value = P(F(1,54) > 0,249651) = 0,619351 
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OLS estimates using the 58 observations 1-58 
Dependent variable: ATIVO_125 

 
Variable Coefficient Std. Error t-statistic p-value  

const 0,000343863 0,0014816 0,2321 0,81732  
IBOV_125 1,13097 0,0927809 12,1897 <0,00001 *** 

 
Non-linearity test (squares) - 
 Null hypothesis: relationship is linear 
 Test statistic: TR2 = 0,498078 
 with p-value = P(Chi-Square(1) > 0,498078) = 
0,480346 

White's test for heteroskedasticity - 
 Null hypothesis: heteroskedasticity not present 
 Test statistic: TR2 = 1,42008 
 with p-value = P(Chi-Square(2) > 1,42008) = 
0,491625 

Test for normality of residual - 
 Null hypothesis: error is normally distributed 
 Test statistic: Chi-square(2) = 0,822643 
 with p-value = 0,662774 

LM test for autocorrelation up to order 1 - 
 Null hypothesis: no autocorrelation 
 Test statistic: LMF = 4,04874 
 with p-value = P(F(1,54) > 4,04874) = 0,0492039 

 
 

OLS estimates using the 58 observations 1-58 
Dependent variable: ATIVO_126 

 
Variable Coefficient Std. Error t-statistic p-value  

const 0,00224293 0,00217414 1,0316 0,30668  
IBOV_126 0,628372 0,14906 4,2156 0,00009 *** 

 
Non-linearity test (squares) - 
 Null hypothesis: relationship is linear 
 Test statistic: TR2 = 0,519682 
 with p-value = P(Chi-Square(1) > 0,519682) = 
0,470977 

White's test for heteroskedasticity - 
 Null hypothesis: heteroskedasticity not present 
 Test statistic: TR2 = 2,77166 
 with p-value = P(Chi-Square(2) > 2,77166) = 
0,250116 

Test for normality of residual - 
 Null hypothesis: error is normally distributed 
 Test statistic: Chi-square(2) = 1,41561 
 with p-value = 0,492723 

LM test for autocorrelation up to order 1 - 
 Null hypothesis: no autocorrelation 
 Test statistic: LMF = 6,87237 
 with p-value = P(F(1,54) > 6,87237) = 0,0113484 

 
 

OLS estimates using the 58 observations 1-58 
Dependent variable: ATIVO_127 

 
Variable Coefficient Std. Error t-statistic p-value  

const 0,000977979 0,00203116 0,4815 0,63205  
IBOV_127 1,03508 0,127598 8,1120 <0,00001 *** 

 
Non-linearity test (squares) - 
 Null hypothesis: relationship is linear 
 Test statistic: TR2 = 0,147404 
 with p-value = P(Chi-Square(1) > 0,147404) = 
0,701029 

White's test for heteroskedasticity - 
 Null hypothesis: heteroskedasticity not present 
 Test statistic: TR2 = 2,80531 
 with p-value = P(Chi-Square(2) > 2,80531) = 
0,245943 

Test for normality of residual - 
 Null hypothesis: error is normally distributed 
 Test statistic: Chi-square(2) = 2,79926 
 with p-value = 0,246688 

LM test for autocorrelation up to order 1 - 
 Null hypothesis: no autocorrelation 
 Test statistic: LMF = 0,00041693 
 with p-value = P(F(1,54) > 0,00041693) = 0,983784 

 



 

 
 
 

169 

 

OLS estimates using the 58 observations 1-58 
Dependent variable: ATIVO_128 

 
Variable Coefficient Std. Error t-statistic p-value  

const -0,00190469 0,00414402 -0,4596 0,64757  
IBOV_128 1,07915 0,0735377 14,6748 <0,00001 *** 

 
Non-linearity test (squares) - 
 Null hypothesis: relationship is linear 
 Test statistic: TR2 = 0,246891 
 with p-value = P(Chi-Square(1) > 0,246891) = 
0,619273 

White's test for heteroskedasticity - 
 Null hypothesis: heteroskedasticity not present 
 Test statistic: TR2 = 0,804347 
 with p-value = P(Chi-Square(2) > 0,804347) = 
0,668865 

Test for normality of residual - 
 Null hypothesis: error is normally distributed 
 Test statistic: Chi-square(2) = 9,72413 
 with p-value = 0,00773449 

LM test for autocorrelation up to order 1 - 
 Null hypothesis: no autocorrelation37 
 Test statistic: LMF = 10,0767 
 with p-value = P(F(1,54) > 10,0767) = 0,00247999 

 
 

OLS estimates using the 58 observations 1-58 
Dependent variable: ATIVO_129 

 
Variable Coefficient Std. Error t-statistic p-value  

const -0,000256316 0,0016728 -0,1532 0,87877  
IBOV_129 0,905823 0,0697503 12,9866 <0,00001 *** 

 
Non-linearity test (squares) - 
 Null hypothesis: relationship is linear 
 Test statistic: TR2 = 0,732638 
 with p-value = P(Chi-Square(1) > 0,732638) = 
0,392029 

White's test for heteroskedasticity - 
 Null hypothesis: heteroskedasticity not present 
 Test statistic: TR2 = 0,563298 
 with p-value = P(Chi-Square(2) > 0,563298) = 
0,754538 

Test for normality of residual - 
 Null hypothesis: error is normally distributed 
 Test statistic: Chi-square(2) = 3,74513 
 with p-value = 0,153728 

LM test for autocorrelation up to order 1 - 
 Null hypothesis: no autocorrelation 
 Test statistic: LMF = 0,182237 
 with p-value = P(F(1,54) > 0,182237) = 0,671155 

 
 

OLS estimates using the 58 observations 1-58 
Dependent variable: ATIVO_130 

 
Variable Coefficient Std. Error t-statistic p-value  

const -0,00632293 0,00409046 -1,5458 0,12779  
IBOV_130 0,232718 0,170559 1,3644 0,17789  

 
Non-linearity test (squares) - 
 Null hypothesis: relationship is linear 
 Test statistic: TR2 = 0,287988 
 with p-value = P(Chi-Square(1) > 0,287988) = 
0,591512 

White's test for heteroskedasticity - 
 Null hypothesis: heteroskedasticity not present 
 Test statistic: TR2 = 3,99625 
 with p-value = P(Chi-Square(2) > 3,99625) = 
0,13559 

Test for normality of residual - 
 Null hypothesis: error is normally distributed 
 Test statistic: Chi-square(2) = 10,5514 
 with p-value = 0,00511441 

LM test for autocorrelation up to order 1 - 
 Null hypothesis: no autocorrelation 
 Test statistic: LMF = 2,82872 
 with p-value = P(F(1,54) > 2,82872) = 0,0983674 

                                                           
 
 
37 Os testes de autocorrelação de ordens 4, 5 e 6  apresentaram os seguintes valores para significância estatística: 
0,0126229, 0,010291 e 0,0258722, respectivamente. 
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OLS estimates using the 58 observations 1-58 
Dependent variable: ATIVO_131 

 
Variable Coefficient Std. Error t-statistic p-value  

const -0,000859896 0,00137586 -0,6250 0,53452  
IBOV_131 0,915231 0,0888372 10,3023 <0,00001 *** 

 
Non-linearity test (squares) - 
 Null hypothesis: relationship is linear 
 Test statistic: TR2 = 0,974064 
 with p-value = P(Chi-Square(1) > 0,974064) = 
0,323669 

White's test for heteroskedasticity - 
 Null hypothesis: heteroskedasticity not present 
 Test statistic: TR2 = 1,98444 
 with p-value = P(Chi-Square(2) > 1,98444) = 
0,370753 

Test for normality of residual - 
 Null hypothesis: error is normally distributed 
 Test statistic: Chi-square(2) = 3,23625 
 with p-value = 0,19827 

LM test for autocorrelation up to order 1 - 
 Null hypothesis: no autocorrelation 
 Test statistic: LMF = 1,07108 
 with p-value = P(F(1,54) > 1,07108) = 0,305315 

 
 

OLS estimates using the 58 observations 1-58 
Dependent variable: ATIVO_132 

 
Variable Coefficient Std. Error t-statistic p-value  

const 0,00190391 0,00181459 1,0492 0,29858  
IBOV_132 0,858804 0,0927816 9,2562 <0,00001 *** 

 
Non-linearity test (squares) - 
 Null hypothesis: relationship is linear 
 Test statistic: TR2 = 0,190304 
 with p-value = P(Chi-Square(1) > 0,190304) = 
0,662664 

White's test for heteroskedasticity - 
 Null hypothesis: heteroskedasticity not present 
 Test statistic: TR2 = 1,17686 
 with p-value = P(Chi-Square(2) > 1,17686) = 
0,555198 

Test for normality of residual - 
 Null hypothesis: error is normally distributed 
 Test statistic: Chi-square(2) = 5,46287 
 with p-value = 0,0651258 

LM test for autocorrelation up to order 1 - 
 Null hypothesis: no autocorrelation 
 Test statistic: LMF = 1,5976 
 with p-value = P(F(1,54) > 1,5976) = 0,211673 

 
 

OLS estimates using the 58 observations 1-58 
Dependent variable: ATIVO_133 

 
Variable Coefficient Std. Error t-statistic p-value  

const 0,00104381 0,0013293 0,7852 0,43563  
IBOV_133 1,09691 0,0976571 11,2323 <0,00001 *** 

 
Non-linearity test (squares) - 
 Null hypothesis: relationship is linear 
 Test statistic: TR2 = 1,48403 
 with p-value = P(Chi-Square(1) > 1,48403) = 
0,223145 

White's test for heteroskedasticity - 
 Null hypothesis: heteroskedasticity not present 
 Test statistic: TR2 = 2,5064 
 with p-value = P(Chi-Square(2) > 2,5064) = 0,28559 

Test for normality of residual - 
 Null hypothesis: error is normally distributed 
 Test statistic: Chi-square(2) = 2,32575 
 with p-value = 0,312586 

LM test for autocorrelation up to order 1 - 
 Null hypothesis: no autocorrelation 
 Test statistic: LMF = 0,522003 
 with p-value = P(F(1,54) > 0,522003) = 0,473106 
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OLS estimates using the 58 observations 1-58 
Dependent variable: ATIVO_134 

 
Variable Coefficient Std. Error t-statistic p-value  

const 0,00193779 0,0015032 1,2891 0,20266  
IBOV_134 0,700307 0,08545 8,1955 <0,00001 *** 

 
Non-linearity test (squares) - 
 Null hypothesis: relationship is linear 
 Test statistic: TR2 = 0,569282 
 with p-value = P(Chi-Square(1) > 0,569282) = 
0,450544 

White's test for heteroskedasticity - 
 Null hypothesis: heteroskedasticity not present 
 Test statistic: TR2 = 4,37325 
 with p-value = P(Chi-Square(2) > 4,37325) = 
0,112295 

Test for normality of residual - 
 Null hypothesis: error is normally distributed 
 Test statistic: Chi-square(2) = 2,36774 
 with p-value = 0,306092 

LM test for autocorrelation up to order 1 - 
 Null hypothesis: no autocorrelation 
 Test statistic: LMF = 0,123374 
 with p-value = P(F(1,54) > 0,123374) = 0,72677 

 
 

OLS estimates using the 58 observations 1-58 
Dependent variable: ATIVO_135 

 
Variable Coefficient Std. Error t-statistic p-value  

const -0,000114797 0,00176936 -0,0649 0,94850  
IBOV_135 0,669763 0,107283 6,2429 <0,00001 *** 

 
Non-linearity test (squares) - 
 Null hypothesis: relationship is linear 
 Test statistic: TR2 = 2,53174 
 with p-value = P(Chi-Square(1) > 2,53174) = 
0,111577 

White's test for heteroskedasticity - 
 Null hypothesis: heteroskedasticity not present 
 Test statistic: TR2 = 1,70714 
 with p-value = P(Chi-Square(2) > 1,70714) = 
0,425892 

Test for normality of residual - 
 Null hypothesis: error is normally distributed 
 Test statistic: Chi-square(2) = 6,21656 
 with p-value = 0,0446777 

LM test for autocorrelation up to order 1 - 
 Null hypothesis: no autocorrelation 
 Test statistic: LMF = 1,41119 
 with p-value = P(F(1,54) > 1,41119) = 0,240058 

 
 

OLS estimates using the 58 observations 1-58 
Dependent variable: ATIVO_136 

 
Variable Coefficient Std. Error t-statistic p-value  

const 0,00204006 0,00274334 0,7436 0,46020  
IBOV_136 0,305233 0,195519 1,5611 0,12412  

 
Non-linearity test (squares) - 
 Null hypothesis: relationship is linear 
 Test statistic: TR2 = 1,93106 
 with p-value = P(Chi-Square(1) > 1,93106) = 
0,164642 

White's test for heteroskedasticity - 
 Null hypothesis: heteroskedasticity not present 
 Test statistic: TR2 = 3,69872 
 with p-value = P(Chi-Square(2) > 3,69872) = 
0,157338 

Test for normality of residual - 
 Null hypothesis: error is normally distributed 
 Test statistic: Chi-square(2) = 109,262 
 with p-value = 1,87942e-024 

LM test for autocorrelation up to order 1 - 
 Null hypothesis: no autocorrelation 
 Test statistic: LMF = 4,25751 
 with p-value = P(F(1,54) > 4,25751) = 0,0438981 
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OLS estimates using the 58 observations 1-58 
Dependent variable: ATIVO_137 

 
Variable Coefficient Std. Error t-statistic p-value  

const 0,00356489 0,00322519 1,1053 0,27374  
IBOV_137 0,565607 0,156877 3,6054 0,00066 *** 

 
Non-linearity test (squares) - 
 Null hypothesis: relationship is linear 
 Test statistic: TR2 = 0,0589613 
 with p-value = P(Chi-Square(1) > 0,0589613) = 
0,808145 

White's test for heteroskedasticity - 
 Null hypothesis: heteroskedasticity not present 
 Test statistic: TR2 = 0,541562 
 with p-value = P(Chi-Square(2) > 0,541562) = 
0,762784 

Test for normality of residual - 
 Null hypothesis: error is normally distributed 
 Test statistic: Chi-square(2) = 3,67531 
 with p-value = 0,159191 

LM test for autocorrelation up to order 1 - 
 Null hypothesis: no autocorrelation 
 Test statistic: LMF = 1,77135 
 with p-value = P(F(1,54) > 1,77135) = 0,188808 

 
 

OLS estimates using the 58 observations 1-58 
Dependent variable: ATIVO_138 

 
Variable Coefficient Std. Error t-statistic p-value  

const 0,00255705 0,00539867 0,4736 0,63759  
IBOV_138 0,674385 0,341639 1,9740 0,05333 * 

 
Non-linearity test (squares) - 
 Null hypothesis: relationship is linear 
 Test statistic: TR2 = 1,13409 
 with p-value = P(Chi-Square(1) > 1,13409) = 
0,286905 

White's test for heteroskedasticity - 
 Null hypothesis: heteroskedasticity not present 
 Test statistic: TR2 = 0,722099 
 with p-value = P(Chi-Square(2) > 0,722099) = 
0,696945 

Test for normality of residual - 
 Null hypothesis: error is normally distributed 
 Test statistic: Chi-square(2) = 6,29197 
 with p-value = 0,0430244 

LM test for autocorrelation up to order 1 - 
 Null hypothesis: no autocorrelation 
 Test statistic: LMF = 1,08503 
 with p-value = P(F(1,54) > 1,08503) = 0,302215 

 
 

OLS estimates using the 58 observations 1-58 
Dependent variable: ATIVO_139 

 
Variable Coefficient Std. Error t-statistic p-value  

const 0,00518826 0,00350024 1,4823 0,14388  
IBOV_139 0,26054 0,149201 1,7462 0,08625 * 

 
Non-linearity test (squares) - 
 Null hypothesis: relationship is linear 
 Test statistic: TR2 = 1,50228 
 with p-value = P(Chi-Square(1) > 1,50228) = 
0,220321 

White's test for heteroskedasticity - 
 Null hypothesis: heteroskedasticity not present 
 Test statistic: TR2 = 0,449273 
 with p-value = P(Chi-Square(2) > 0,449273) = 
0,798807 

Test for normality of residual - 
 Null hypothesis: error is normally distributed 
 Test statistic: Chi-square(2) = 3,69605 
 with p-value = 0,157548 

LM test for autocorrelation up to order 1 - 
 Null hypothesis: no autocorrelation 
 Test statistic: LMF = 6,21694 
 with p-value = P(F(1,54) > 6,21694) = 0,0157495 
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OLS estimates using the 58 observations 1-58 
Dependent variable: ATIVO_141 

 
Variable Coefficient Std. Error t-statistic p-value  

const 0,00145556 0,00301606 0,4826 0,63126  
IBOV_141 0,831812 0,139164 5,9772 <0,00001 *** 

 
Non-linearity test (squares) - 
 Null hypothesis: relationship is linear 
 Test statistic: TR2 = 1,26778 
 with p-value = P(Chi-Square(1) > 1,26778) = 
0,260183 

White's test for heteroskedasticity - 
 Null hypothesis: heteroskedasticity not present 
 Test statistic: TR2 = 4,58444 
 with p-value = P(Chi-Square(2) > 4,58444) = 
0,101042 

Test for normality of residual - 
 Null hypothesis: error is normally distributed 
 Test statistic: Chi-square(2) = 3,68311 
 with p-value = 0,158571 

LM test for autocorrelation up to order 1 - 
 Null hypothesis: no autocorrelation38 
 Test statistic: LMF = 8,97369 
 with p-value = P(F(1,54) > 8,97369) = 0,00412931 

 
 

OLS estimates using the 58 observations 1-58 
Dependent variable: ATIVO_142 

 
Variable Coefficient Std. Error t-statistic p-value  

const 0,00361236 0,0024613 1,4677 0,14779  
IBOV_142 0,114189 0,0473708 2,4105 0,01924 ** 

 
Non-linearity test (squares) - 
 Null hypothesis: relationship is linear 
 Test statistic: TR2 = 0,546417 
 with p-value = P(Chi-Square(1) > 0,546417) = 
0,459786 

White's test for heteroskedasticity - 
 Null hypothesis: heteroskedasticity not present 
 Test statistic: TR2 = 0,324103 
 with p-value = P(Chi-Square(2) > 0,324103) = 
0,850397 

Test for normality of residual - 
 Null hypothesis: error is normally distributed 
 Test statistic: Chi-square(2) = 11,4187 
 with p-value = 0,00331477 

LM test for autocorrelation up to order 1 - 
 Null hypothesis: no autocorrelation 
 Test statistic: LMF = 1,01884 
 with p-value = P(F(1,54) > 1,01884) = 0,317295 

 
 

OLS estimates using the 58 observations 1-58 
Dependent variable: ATIVO_143 

 
Variable Coefficient Std. Error t-statistic p-value  

const -0,000402489 0,00277856 -0,1449 0,88535  
IBOV_143 0,727358 0,129746 5,6060 <0,00001 *** 

 
Non-linearity test (squares) - 
 Null hypothesis: relationship is linear 
 Test statistic: TR2 = 4,21645 
 with p-value = P(Chi-Square(1) > 4,21645) = 
0,0400338 

White's test for heteroskedasticity - 
 Null hypothesis: heteroskedasticity not present 
 Test statistic: TR2 = 5,67657 
 with p-value = P(Chi-Square(2) > 5,67657) = 
0,0585259 

Test for normality of residual - 
 Null hypothesis: error is normally distributed 
 Test statistic: Chi-square(2) = 6,19743 
 with p-value = 0,0451072 

LM test for autocorrelation up to order 1 - 
 Null hypothesis: no autocorrelation39 
 Test statistic: LMF = 8,2913 
 with p-value = P(F(1,54) > 8,2913) = 0,0056993 

                                                           
 
 
38 Os testes de autocorrelação de ordens 6 e 7 apresentaram os seguintes valores para significância estatística: 
0,0101196 e 0,0165187, respectivamente. 
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OLS estimates using the 58 observations 1-58 
Dependent variable: ATIVO_144 

 
Variable Coefficient Std. Error t-statistic p-value  

const -0,00226315 0,00365718 -0,6188 0,53854  
IBOV_144 1,20923 0,262898 4,5996 0,00002 *** 

 
Non-linearity test (squares) - 
 Null hypothesis: relationship is linear 
 Test statistic: TR2 = 0,00592975 
 with p-value = P(Chi-Square(1) > 0,00592975) = 
0,93862 

White's test for heteroskedasticity - 
 Null hypothesis: heteroskedasticity not present 
 Test statistic: TR2 = 0,277221 
 with p-value = P(Chi-Square(2) > 0,277221) = 
0,870567 

Test for normality of residual - 
 Null hypothesis: error is normally distributed 
 Test statistic: Chi-square(2) = 2,49728 
 with p-value = 0,286894 

LM test for autocorrelation up to order 1 - 
 Null hypothesis: no autocorrelation 
 Test statistic: LMF = 3,17014 
 with p-value = P(F(1,54) > 3,17014) = 0,080622 

 
 

OLS estimates using the 58 observations 1-58 
Dependent variable: ATIVO_145 

 
Variable Coefficient Std. Error t-statistic p-value  

const 0,00115103 0,00236663 0,4864 0,62861  
IBOV_145 1,45648 0,173766 8,3818 <0,00001 *** 

 
Non-linearity test (squares) - 
 Null hypothesis: relationship is linear 
 Test statistic: TR2 = 0,220159 
 with p-value = P(Chi-Square(1) > 0,220159) = 
0,638919 

White's test for heteroskedasticity - 
 Null hypothesis: heteroskedasticity not present 
 Test statistic: TR2 = 0,931159 
 with p-value = P(Chi-Square(2) > 0,931159) = 
0,627771 

Test for normality of residual - 
 Null hypothesis: error is normally distributed 
 Test statistic: Chi-square(2) = 2,70671 
 with p-value = 0,258371 

LM test for autocorrelation up to order 1 - 
 Null hypothesis: no autocorrelation 
 Test statistic: LMF = 1,38569 
 with p-value = P(F(1,54) > 1,38569) = 0,244297 

 
 

OLS estimates using the 58 observations 1-58 
Dependent variable: ATIVO_146 

 
Variable Coefficient Std. Error t-statistic p-value  

const -0,00458828 0,00373884 -1,2272 0,22488  
IBOV_146 0,32038 0,0819113 3,9113 0,00025 *** 

 
Non-linearity test (squares) - 
 Null hypothesis: relationship is linear 
 Test statistic: TR2 = 5,85342 
 with p-value = P(Chi-Square(1) > 5,85342) = 
0,0155468 

White's test for heteroskedasticity - 
 Null hypothesis: heteroskedasticity not present 
 Test statistic: TR2 = 1,83016 
 with p-value = P(Chi-Square(2) > 1,83016) = 
0,400485 

Test for normality of residual - 
 Null hypothesis: error is normally distributed 
 Test statistic: Chi-square(2) = 1,10897 
 with p-value = 0,574367 

LM test for autocorrelation up to order 1 - 
 Null hypothesis: no autocorrelation 
 Test statistic: LMF = 0,577821 
 with p-value = P(F(1,54) > 0,577821) = 0,450474 

                                                                                                                                                                                     
 
 
39 Os testes de autocorrelação de ordens 4 e 5 apresentaram os seguintes valores para significância estatística: 
0,0294862 e 0,0364324, respectivamente. 
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OLS estimates using the 58 observations 1-58 
Dependent variable: ATIVO_147 

 
Variable Coefficient Std. Error t-statistic p-value  

const 0,00304981 0,00302883 1,0069 0,31830  
IBOV_147 0,637897 0,116811 5,4609 <0,00001 *** 

 
Non-linearity test (squares) - 
 Null hypothesis: relationship is linear 
 Test statistic: TR2 = 4,14434 
 with p-value = P(Chi-Square(1) > 4,14434) = 
0,0417739 

White's test for heteroskedasticity - 
 Null hypothesis: heteroskedasticity not present 
 Test statistic: TR2 = 0,884304 
 with p-value = P(Chi-Square(2) > 0,884304) = 
0,642652 

Test for normality of residual - 
 Null hypothesis: error is normally distributed 
 Test statistic: Chi-square(2) = 13,8353 
 with p-value = 0,000990145 

LM test for autocorrelation up to order 1 - 
 Null hypothesis: no autocorrelation 
 Test statistic: LMF = 0,76901 
 with p-value = P(F(1,54) > 0,76901) = 0,384408 

 
 

OLS estimates using the 58 observations 1-58 
Dependent variable: ATIVO_149 

 
Variable Coefficient Std. Error t-statistic p-value  

const 0,0062176 0,00282247 2,2029 0,03173 ** 
IBOV_149 0,599389 0,17418 3,4412 0,00110 *** 

 
Non-linearity test (squares) - 
 Null hypothesis: relationship is linear 
 Test statistic: TR2 = 0,0209151 
 with p-value = P(Chi-Square(1) > 0,0209151) = 
0,88501 

White's test for heteroskedasticity - 
 Null hypothesis: heteroskedasticity not present 
 Test statistic: TR2 = 3,64343 
 with p-value = P(Chi-Square(2) > 3,64343) = 
0,161748 

Test for normality of residual - 
 Null hypothesis: error is normally distributed 
 Test statistic: Chi-square(2) = 6,97326 
 with p-value = 0,0306039 

LM test for autocorrelation up to order 1 - 
 Null hypothesis: no autocorrelation 
 Test statistic: LMF = 2,41683 
 with p-value = P(F(1,54) > 2,41683) = 0,12588 

 
 

OLS estimates using the 58 observations 1-58 
Dependent variable: ATIVO_150 

 
Variable Coefficient Std. Error t-statistic p-value  

const 0,000595124 0,00378184 0,1574 0,87552  
IBOV_150 0,296503 0,235722 1,2578 0,21367  

 
Non-linearity test (squares) - 
 Null hypothesis: relationship is linear 
 Test statistic: TR2 = 0,892535 
 with p-value = P(Chi-Square(1) > 0,892535) = 
0,344791 

White's test for heteroskedasticity - 
 Null hypothesis: heteroskedasticity not present 
 Test statistic: TR2 = 2,73513 
 with p-value = P(Chi-Square(2) > 2,73513) = 
0,254726 

Test for normality of residual - 
 Null hypothesis: error is normally distributed 
 Test statistic: Chi-square(2) = 14,5854 
 with p-value = 0,000680482 

LM test for autocorrelation up to order 1 - 
 Null hypothesis: no autocorrelation40 
 Test statistic: LMF = 14,8542 
 with p-value = P(F(1,54) > 14,8542) = 0,000310845 

                                                           
 
 
40 Os testes de autocorrelação de ordens 4 e 5 apresentaram os seguintes valores para significância estatística: 
0,0258471 e 0,0594046, respectivamente. 
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OLS estimates using the 58 observations 1-58 
Dependent variable: ATIVO_151 

 
Variable Coefficient Std. Error t-statistic p-value  

const 0,00483022 0,00474181 1,0186 0,31275  
IBOV_151 0,150122 0,293138 0,5121 0,61058  

 
Non-linearity test (squares) - 
 Null hypothesis: relationship is linear 
 Test statistic: TR2 = 0,926916 
 with p-value = P(Chi-Square(1) > 0,926916) = 
0,335666 

White's test for heteroskedasticity - 
 Null hypothesis: heteroskedasticity not present 
 Test statistic: TR2 = 1,55903 
 with p-value = P(Chi-Square(2) > 1,55903) = 
0,458629 

Test for normality of residual - 
 Null hypothesis: error is normally distributed 
 Test statistic: Chi-square(2) = 19,5067 
 with p-value = 5,81011e-005 

LM test for autocorrelation up to order 1 - 
 Null hypothesis: no autocorrelation 
 Test statistic: LMF = 0,830651 
 with p-value = P(F(1,54) > 0,830651) = 0,366135 

 
 

OLS estimates using the 58 observations 1-58 
Dependent variable: ATIVO_152 

 
Variable Coefficient Std. Error t-statistic p-value  

const -0,00135802 0,00336011 -0,4042 0,68763  
IBOV_152 1,47255 0,169482 8,6885 <0,00001 *** 

 
Non-linearity test (squares) - 
 Null hypothesis: relationship is linear 
 Test statistic: TR2 = 0,121471 
 with p-value = P(Chi-Square(1) > 0,121471) = 
0,727445 

White's test for heteroskedasticity - 
 Null hypothesis: heteroskedasticity not present 
 Test statistic: TR2 = 3,65849 
 with p-value = P(Chi-Square(2) > 3,65849) = 
0,160534 

Test for normality of residual - 
 Null hypothesis: error is normally distributed 
 Test statistic: Chi-square(2) = 0,14101 
 with p-value = 0,931923 

LM test for autocorrelation up to order 1 - 
 Null hypothesis: no autocorrelation 
 Test statistic: LMF = 2,93034 
 with p-value = P(F(1,54) > 2,93034) = 0,0926677 

 
 

OLS estimates using the 58 observations 1-58 
Dependent variable: ATIVO_153 

 
Variable Coefficient Std. Error t-statistic p-value  

const -0,00137228 0,00161915 -0,8475 0,40031  
IBOV_153 1,06421 0,0712834 14,9293 <0,00001 *** 

 
Non-linearity test (squares) - 
 Null hypothesis: relationship is linear 
 Test statistic: TR2 = 0,0113753 
 with p-value = P(Chi-Square(1) > 0,0113753) = 
0,915062 

White's test for heteroskedasticity - 
 Null hypothesis: heteroskedasticity not present 
 Test statistic: TR2 = 0,226232 
 with p-value = P(Chi-Square(2) > 0,226232) = 
0,893047 

Test for normality of residual - 
 Null hypothesis: error is normally distributed 
 Test statistic: Chi-square(2) = 4,3964 
 with p-value = 0,111003 

LM test for autocorrelation up to order 1 - 
 Null hypothesis: no autocorrelation 
 Test statistic: LMF = 0,826044 
 with p-value = P(F(1,54) > 0,826044) = 0,367458 
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OLS estimates using the 58 observations 1-58 
Dependent variable: ATIVO_154 

 
Variable Coefficient Std. Error t-statistic p-value  

const 0,00177956 0,00158701 1,1213 0,26693  
IBOV_154 1,19683 0,0921761 12,9842 <0,00001 *** 

 
Non-linearity test (squares) - 
 Null hypothesis: relationship is linear 
 Test statistic: TR2 = 0,0817621 
 with p-value = P(Chi-Square(1) > 0,0817621) = 
0,774924 

White's test for heteroskedasticity - 
 Null hypothesis: heteroskedasticity not present 
 Test statistic: TR2 = 2,42659 
 with p-value = P(Chi-Square(2) > 2,42659) = 
0,297217 

Test for normality of residual - 
 Null hypothesis: error is normally distributed 
 Test statistic: Chi-square(2) = 2,21466 
 with p-value = 0,330439 

LM test for autocorrelation up to order 1 - 
 Null hypothesis: no autocorrelation 
 Test statistic: LMF = 3,63288 
 with p-value = P(F(1,54) > 3,63288) = 0,0619772 

 
 

OLS estimates using the 58 observations 1-58 
Dependent variable: ATIVO_155 

 
Variable Coefficient Std. Error t-statistic p-value  

const 0,000405529 0,00449706 0,0902 0,92847  
IBOV_155 0,713106 0,285815 2,4950 0,01557 ** 

 
Non-linearity test (squares) - 
 Null hypothesis: relationship is linear 
 Test statistic: TR2 = 0,00437331 
 with p-value = P(Chi-Square(1) > 0,00437331) = 
0,947273 

White's test for heteroskedasticity - 
 Null hypothesis: heteroskedasticity not present 
 Test statistic: TR2 = 0,301692 
 with p-value = P(Chi-Square(2) > 0,301692) = 
0,85998 

Test for normality of residual - 
 Null hypothesis: error is normally distributed 
 Test statistic: Chi-square(2) = 11,1674 
 with p-value = 0,00375863 

LM test for autocorrelation up to order 1 - 
 Null hypothesis: no autocorrelation 
 Test statistic: LMF = 1,46956 
 with p-value = P(F(1,54) > 1,46956) = 0,230693 

 
 

OLS estimates using the 58 observations 1-58 
Dependent variable: ATIVO_156 

 
Variable Coefficient Std. Error t-statistic p-value  

const -0,0032656 0,0032904 -0,9925 0,32524  
IBOV_156 1,13212 0,160384 7,0588 <0,00001 *** 

 
Non-linearity test (squares) - 
 Null hypothesis: relationship is linear 
 Test statistic: TR2 = 0,430234 
 with p-value = P(Chi-Square(1) > 0,430234) = 
0,511874 

White's test for heteroskedasticity - 
 Null hypothesis: heteroskedasticity not present 
 Test statistic: TR2 = 0,317986 
 with p-value = P(Chi-Square(2) > 0,317986) = 
0,853003 

Test for normality of residual - 
 Null hypothesis: error is normally distributed 
 Test statistic: Chi-square(2) = 7,4042 
 with p-value = 0,0246716 

LM test for autocorrelation up to order 1 - 
 Null hypothesis: no autocorrelation 
 Test statistic: LMF = 0,0421581 
 with p-value = P(F(1,54) > 0,0421581) = 0,838091 
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OLS estimates using the 58 observations 1-58 
Dependent variable: ATIVO_157 

 
Variable Coefficient Std. Error t-statistic p-value  

const -0,000825581 0,00335913 -0,2458 0,80676  
IBOV_157 0,673828 0,188547 3,5738 0,00073 *** 

 
Non-linearity test (squares) - 
 Null hypothesis: relationship is linear 
 Test statistic: TR2 = 0,34336 
 with p-value = P(Chi-Square(1) > 0,34336) = 
0,557896 

White's test for heteroskedasticity - 
 Null hypothesis: heteroskedasticity not present 
 Test statistic: TR2 = 3,50475 
 with p-value = P(Chi-Square(2) > 3,50475) = 
0,173362 

Test for normality of residual - 
 Null hypothesis: error is normally distributed 
 Test statistic: Chi-square(2) = 1,48317 
 with p-value = 0,476359 

LM test for autocorrelation up to order 1 - 
 Null hypothesis: no autocorrelation 
 Test statistic: LMF = 4,02853 
 with p-value = P(F(1,54) > 4,02853) = 0,0497534 

 
 

OLS estimates using the 58 observations 1-58 
Dependent variable: ATIVO_158 

 
Variable Coefficient Std. Error t-statistic p-value  

const -0,000238332 0,00276444 -0,0862 0,93160  
IBOV_158 0,663558 0,131632 5,0410 <0,00001 *** 

 
Non-linearity test (squares) - 
 Null hypothesis: relationship is linear 
 Test statistic: TR2 = 0,0111931 
 with p-value = P(Chi-Square(1) > 0,0111931) = 
0,915743 

White's test for heteroskedasticity - 
 Null hypothesis: heteroskedasticity not present 
 Test statistic: TR2 = 1,62925 
 with p-value = P(Chi-Square(2) > 1,62925) = 
0,442805 

Test for normality of residual - 
 Null hypothesis: error is normally distributed 
 Test statistic: Chi-square(2) = 10,1551 
 with p-value = 0,00623513 

LM test for autocorrelation up to order 1 - 
 Null hypothesis: no autocorrelation 
 Test statistic: LMF = 4,66382 
 with p-value = P(F(1,54) > 4,66382) = 0,0352634 

 
 

OLS estimates using the 58 observations 1-58 
Dependent variable: ATIVO_159 

 
Variable Coefficient Std. Error t-statistic p-value  

const 0,00265529 0,00288672 0,9198 0,36161  
IBOV_159 0,282817 0,177829 1,5904 0,11738  

 
Non-linearity test (squares) - 
 Null hypothesis: relationship is linear 
 Test statistic: TR2 = 0,377937 
 with p-value = P(Chi-Square(1) > 0,377937) = 
0,538709 

White's test for heteroskedasticity - 
 Null hypothesis: heteroskedasticity not present 
 Test statistic: TR2 = 6,25767 
 with p-value = P(Chi-Square(2) > 6,25767) = 
0,0437687 

Test for normality of residual - 
 Null hypothesis: error is normally distributed 
 Test statistic: Chi-square(2) = 2,34834 
 with p-value = 0,309075 

LM test for autocorrelation up to order 1 - 
 Null hypothesis: no autocorrelation 
 Test statistic: LMF = 2,72004 
 with p-value = P(F(1,54) > 2,72004) = 0,104902 
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OLS estimates using the 58 observations 1-58 
Dependent variable: ATIVO_160 

 
Variable Coefficient Std. Error t-statistic p-value  

const 0,00076374 0,00403219 0,1894 0,85046  
IBOV_160 1,39037 0,248519 5,5946 <0,00001 *** 

 
Non-linearity test (squares) - 
 Null hypothesis: relationship is linear 
 Test statistic: TR2 = 0,134374 
 with p-value = P(Chi-Square(1) > 0,134374) = 
0,713939 

White's test for heteroskedasticity - 
 Null hypothesis: heteroskedasticity not present 
 Test statistic: TR2 = 0,498943 
 with p-value = P(Chi-Square(2) > 0,498943) = 
0,779213 

Test for normality of residual - 
 Null hypothesis: error is normally distributed 
 Test statistic: Chi-square(2) = 6,6335 
 with p-value = 0,0362705 

LM test for autocorrelation up to order 1 - 
 Null hypothesis: no autocorrelation 
 Test statistic: LMF = 0,000438445 
 with p-value = P(F(1,54) > 0,000438445) = 0,983371 

 
 

OLS estimates using the 58 observations 1-58 
Dependent variable: ATIVO_162 

 
Variable Coefficient Std. Error t-statistic p-value  

const 0,00207823 0,00253446 0,8200 0,41570  
IBOV_162 0,959873 0,137089 7,0018 <0,00001 *** 

 
Non-linearity test (squares) - 
 Null hypothesis: relationship is linear 
 Test statistic: TR2 = 3,33602 
 with p-value = P(Chi-Square(1) > 3,33602) = 
0,0677783 

White's test for heteroskedasticity - 
 Null hypothesis: heteroskedasticity not present 
 Test statistic: TR2 = 10,6641 
 with p-value = P(Chi-Square(2) > 10,6641) = 
0,00483406 

Test for normality of residual - 
 Null hypothesis: error is normally distributed 
 Test statistic: Chi-square(2) = 2,29785 
 with p-value = 0,316978 

LM test for autocorrelation up to order 1 - 
 Null hypothesis: no autocorrelation 
 Test statistic: LMF = 2,2052 
 with p-value = P(F(1,54) > 2,2052) = 0,14336 

 
 

OLS estimates using the 58 observations 1-58 
Dependent variable: ATIVO_164 

 
Variable Coefficient Std. Error t-statistic p-value  

const -0,00031084 0,00348174 -0,0893 0,92918  
IBOV_164 1,04397 0,200179 5,2152 <0,00001 *** 

 
Non-linearity test (squares) - 
 Null hypothesis: relationship is linear 
 Test statistic: TR2 = 0,665142 
 with p-value = P(Chi-Square(1) > 0,665142) = 
0,41475 

White's test for heteroskedasticity - 
 Null hypothesis: heteroskedasticity not present 
 Test statistic: TR2 = 4,48629 
 with p-value = P(Chi-Square(2) > 4,48629) = 
0,106124 

Test for normality of residual - 
 Null hypothesis: error is normally distributed 
 Test statistic: Chi-square(2) = 62,9774 
 with p-value = 2,11165e-014 

LM test for autocorrelation up to order 1 - 
 Null hypothesis: no autocorrelation 
 Test statistic: LMF = 2,6413 
 with p-value = P(F(1,54) > 2,6413) = 0,109941 
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OLS estimates using the 58 observations 1-58 
Dependent variable: ATIVO_167 

 
Variable Coefficient Std. Error t-statistic p-value  

const 0,00267615 0,00289866 0,9232 0,35984  
IBOV_167 1,31534 0,191331 6,8747 <0,00001 *** 

 
Non-linearity test (squares) - 
 Null hypothesis: relationship is linear 
 Test statistic: TR2 = 1,53552 
 with p-value = P(Chi-Square(1) > 1,53552) = 
0,215286 

White's test for heteroskedasticity - 
 Null hypothesis: heteroskedasticity not present 
 Test statistic: TR2 = 1,27459 
 with p-value = P(Chi-Square(2) > 1,27459) = 
0,528722 

Test for normality of residual - 
 Null hypothesis: error is normally distributed 
 Test statistic: Chi-square(2) = 1,24699 
 with p-value = 0,536068 

LM test for autocorrelation up to order 1 - 
 Null hypothesis: no autocorrelation 
 Test statistic: LMF = 1,10796 
 with p-value = P(F(1,54) > 1,10796) = 0,297213 

 
 

OLS estimates using the 58 observations 1-58 
Dependent variable: ATIVO_168 

 
Variable Coefficient Std. Error t-statistic p-value  

const -4,3382e-06 0,00233264 -0,0019 0,99852  
IBOV_168 1,1645 0,112925 10,3121 <0,00001 *** 

 
Non-linearity test (squares) - 
 Null hypothesis: relationship is linear 
 Test statistic: TR2 = 0,678829 
 with p-value = P(Chi-Square(1) > 0,678829) = 
0,40999 

White's test for heteroskedasticity - 
 Null hypothesis: heteroskedasticity not present 
 Test statistic: TR2 = 4,20072 
 with p-value = P(Chi-Square(2) > 4,20072) = 
0,122412 

Test for normality of residual - 
 Null hypothesis: error is normally distributed 
 Test statistic: Chi-square(2) = 4,80553 
 with p-value = 0,0904677 

LM test for autocorrelation up to order 1 - 
 Null hypothesis: no autocorrelation 
 Test statistic: LMF = 0,642094 
 with p-value = P(F(1,54) > 0,642094) = 0,426465 

 
 

OLS estimates using the 58 observations 1-58 
Dependent variable: ATIVO_169 

 
Variable Coefficient Std. Error t-statistic p-value  

const 0,00478369 0,00301757 1,5853 0,11853  
IBOV_169 1,4015 0,17846 7,8533 <0,00001 *** 

 
Non-linearity test (squares) - 
 Null hypothesis: relationship is linear 
 Test statistic: TR2 = 0,733767 
 with p-value = P(Chi-Square(1) > 0,733767) = 
0,391665 

White's test for heteroskedasticity - 
 Null hypothesis: heteroskedasticity not present 
 Test statistic: TR2 = 0,90006 
 with p-value = P(Chi-Square(2) > 0,90006) = 
0,637609 

Test for normality of residual - 
 Null hypothesis: error is normally distributed 
 Test statistic: Chi-square(2) = 20,6536 
 with p-value = 3,2743e-005 

LM test for autocorrelation up to order 1 - 
 Null hypothesis: no autocorrelation 
 Test statistic: LMF = 0,0965351 
 with p-value = P(F(1,54) > 0,0965351) = 0,757224 
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OLS estimates using the 58 observations 1-58 
Dependent variable: ATIVO_172 

 
Variable Coefficient Std. Error t-statistic p-value  

const 0,0054532 0,00355518 1,5339 0,13069  
IBOV_172 0,746804 0,172928 4,3186 0,00006 *** 

 
Non-linearity test (squares) - 
 Null hypothesis: relationship is linear 
 Test statistic: TR2 = 0,265922 
 with p-value = P(Chi-Square(1) > 0,265922) = 
0,60608 

White's test for heteroskedasticity - 
 Null hypothesis: heteroskedasticity not present 
 Test statistic: TR2 = 6,1315 
 with p-value = P(Chi-Square(2) > 6,1315) = 
0,0466189 

Test for normality of residual - 
 Null hypothesis: error is normally distributed 
 Test statistic: Chi-square(2) = 1,05975 
 with p-value = 0,58868 

LM test for autocorrelation up to order 1 - 
 Null hypothesis: no autocorrelation 
 Test statistic: LMF = 0,560798 
 with p-value = P(F(1,54) > 0,560798) = 0,457188 

 
 

OLS estimates using the 58 observations 1-58 
Dependent variable: ATIVO_173 

 
Variable Coefficient Std. Error t-statistic p-value  

const 0,00468642 0,00316702 1,4798 0,14454  
IBOV_173 0,560165 0,179484 3,1210 0,00285 *** 

 
Non-linearity test (squares) - 
 Null hypothesis: relationship is linear 
 Test statistic: TR2 = 0,223929 
 with p-value = P(Chi-Square(1) > 0,223929) = 
0,636062 

White's test for heteroskedasticity - 
 Null hypothesis: heteroskedasticity not present 
 Test statistic: TR2 = 3,40552 
 with p-value = P(Chi-Square(2) > 3,40552) = 
0,18218 

Test for normality of residual - 
 Null hypothesis: error is normally distributed 
 Test statistic: Chi-square(2) = 2,09006 
 with p-value = 0,351682 

LM test for autocorrelation up to order 1 - 
 Null hypothesis: no autocorrelation 
 Test statistic: LMF = 0,176624 
 with p-value = P(F(1,54) > 0,176624) = 0,675959 

 
 

OLS estimates using the 58 observations 1-58 
Dependent variable: ATIVO_174 

 
Variable Coefficient Std. Error t-statistic p-value  

const 0,00109229 0,00274542 0,3979 0,69225  
IBOV_174 0,728244 0,155591 4,6805 0,00002 *** 

 
Non-linearity test (squares) - 
 Null hypothesis: relationship is linear 
 Test statistic: TR2 = 1,07503 
 with p-value = P(Chi-Square(1) > 1,07503) = 
0,299811 

White's test for heteroskedasticity - 
 Null hypothesis: heteroskedasticity not present 
 Test statistic: TR2 = 0,991548 
 with p-value = P(Chi-Square(2) > 0,991548) = 
0,609099 

Test for normality of residual - 
 Null hypothesis: error is normally distributed 
 Test statistic: Chi-square(2) = 9,09771 
 with p-value = 0,0105793 

LM test for autocorrelation up to order 1 - 
 Null hypothesis: no autocorrelation 
 Test statistic: LMF = 0,125322 
 with p-value = P(F(1,54) > 0,125322) = 0,724712 
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OLS estimates using the 58 observations 1-58 
Dependent variable: ATIVO_175 

 
Variable Coefficient Std. Error t-statistic p-value  

const 0,00308593 0,00309537 0,9970 0,32308  
IBOV_175 0,945863 0,147782 6,4004 <0,00001 *** 

 
Non-linearity test (squares) - 
 Null hypothesis: relationship is linear 
 Test statistic: TR2 = 0,0940739 
 with p-value = P(Chi-Square(1) > 0,0940739) = 
0,759061 

White's test for heteroskedasticity - 
 Null hypothesis: heteroskedasticity not present 
 Test statistic: TR2 = 3,78861 
 with p-value = P(Chi-Square(2) > 3,78861) = 
0,150423 

Test for normality of residual - 
 Null hypothesis: error is normally distributed 
 Test statistic: Chi-square(2) = 0,45989 
 with p-value = 0,794577 

LM test for autocorrelation up to order 1 - 
 Null hypothesis: no autocorrelation 
 Test statistic: LMF = 0,433792 
 with p-value = P(F(1,54) > 0,433792) = 0,512933 

 
 

OLS estimates using the 58 observations 1-58 
Dependent variable: ATIVO_176 

 
Variable Coefficient Std. Error t-statistic p-value  

const -0,00360964 0,00246824 -1,4624 0,14921  
IBOV_176 0,0505074 0,124454 0,4058 0,68641  

 
Non-linearity test (squares) - 
 Null hypothesis: relationship is linear 
 Test statistic: TR2 = 2,34271 
 with p-value = P(Chi-Square(1) > 2,34271) = 
0,12587 

White's test for heteroskedasticity - 
 Null hypothesis: heteroskedasticity not present 
 Test statistic: TR2 = 2,1298 
 with p-value = P(Chi-Square(2) > 2,1298) = 
0,344763 

Test for normality of residual - 
 Null hypothesis: error is normally distributed 
 Test statistic: Chi-square(2) = 13,5406 
 with p-value = 0,00114736 

LM test for autocorrelation up to order 1 - 
 Null hypothesis: no autocorrelation 
 Test statistic: LMF = 3,52647 
 with p-value = P(F(1,54) > 3,52647) = 0,0658007 

 
 

OLS estimates using the 58 observations 1-58 
Dependent variable: ATIVO_177 

 
Variable Coefficient Std. Error t-statistic p-value  

const 0,00157212 0,00255015 0,6165 0,54007  
IBOV_177 0,302512 0,102721 2,9450 0,00470 *** 

 
Non-linearity test (squares) - 
 Null hypothesis: relationship is linear 
 Test statistic: TR2 = 1,64032 
 with p-value = P(Chi-Square(1) > 1,64032) = 
0,200282 

White's test for heteroskedasticity - 
 Null hypothesis: heteroskedasticity not present 
 Test statistic: TR2 = 1,17909 
 with p-value = P(Chi-Square(2) > 1,17909) = 
0,55458 

Test for normality of residual - 
 Null hypothesis: error is normally distributed 
 Test statistic: Chi-square(2) = 41,4171 
 with p-value = 1,01484e-009 

LM test for autocorrelation up to order 1 - 
 Null hypothesis: no autocorrelation 
 Test statistic: LMF = 0,0111253 
 with p-value = P(F(1,54) > 0,0111253) = 0,916389 

 
 


