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Resumo 

Esta pesquisa visou testar empiricamente a eficiência do mercado acionário brasileiro 

representado pela carteira da Bovespa – Bolsa de Valores de São Paulo em um período de 

crise, compreendido entre as datas dos anúncios dos eventos que são os ITR’s - as 

demonstrações financeiras trimestrais do primeiro trimestre de 2008 até o segundo trimestre 

de 2009, viabilizado pela metodologia do estudo de eventos que melhor representa a 

eficiência semiforte, e que verificou se houve alterações significantes nos preços das ações, 

medidos pelo AR – retorno anormal, causados pelo anúncio do evento, onde a significância 

do AR foi medida pelo teste dos sinais e seu retorno esperado medido pelo CAPM – modelo 

de precificação de ativos. Portanto, de acordo com o teste empírico entende-se que os 

anúncios causaram alterações significantes nos preços das ações, dado o comportamento dos 

CAR – retornos anormais acumulados médios, reagindo conforme o esperado. Desta forma, 

os CAR reagiram em conformidade com as classificações de notícias boas que representou 

20% de aumento do lucro líquido da empresa em relação ao mesmo período do ano anterior, 

para as notícias ruins 20% de diminuição no lucro líquido, e para a classificação de sem 

notícias as empresas que tiveram o lucro líquido nem acima e nem abaixo de 20% de 

variação. Assim, o teste dos sinais do CAR obteve estatística de -3,27, fora do valor crítico de 

1,64 a -1,64 da tabela de distribuição normal, indicando que o mercado acionário brasileiro 

ajusta os preços das ações ao redor das demonstrações financeiras trimestrais mesmo em 

período de crise, indicando também a forma semiforte da hipótese do mercado eficiente. 

 

Palavras-chave: Retorno Anormal, Demonstrações Financeiras Trimestrais, CAPM. 
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Abstract 

This research aimed to test empirically the efficiency of the Brazilian stock market 

represented by the São Paulo Stock Exchange portfolio - São Paulo Stock exchange in a 

global crisis period, performed the announcements dates of the events that are the ITR's - the 

quarterly financial statements of the first quarter of 2008 until as the second quarter of 2009, 

made by event study’s methodology representing better the semi-strong efficiency, it verified 

if had significant alterations in the stock prices, had been measured by the AR – abnormal 

return, caused by the event announcement, where the AR significance was measured by the 

sign test, and its expected return measured by the CAPM – Capital Asset Pricing Model. 

Therefore, the empirical test lead the conclusion the announcements had caused significant 

alterations in the stock prices, given the CAR - accumulated average abnormal returns 

behavior, had reacted as the expected one, then the CAR had reacted in compliance with of 

the good news classifications where represented 20% of the net profits increase of the 

company in relation the same period of the previous year, and for the bad news 20% net 

profits decrease, and for the classification of no news the companies that they had had the net 

profits nor over and nor below of 20% deviation. Thus the CAR sign test got the statistical of 

-3,27, out of the critical value of 1,64 to -1,64 of the normal distribution, indicating the 

Brazilian stock market adjusts the stock prices around the quarterly financial statements in 

global period of crisis, also indicating the semi-strong form of the efficient market hypothesis. 

 
 
Key words: Abnormal Return, Quarterly Financial Statements, CAPM.  
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1. Introdução 
O Mercado de Ações no Brasil teve uma grande relevância na última década, com 

destaque ao ano de 2005 em diante, principalmente pela quantidade e liquidez das empresas 

que abriram o capital na Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) nesse período. 

Acrescente-se também o volume negociado que consequentemente induziu à alta dos 

preços das ações, aumentos esses que estão diretamente ligados ao processo decisório dos 

investidores, pois à medida que o preço das ações sofre variação, o comportamento dos 

investidores tende ser mais rápidos nas decisões de compra e venda de seus ativos.  

O mercado acionário brasileiro sempre foi muito suscetível a restrições de liquidez e 

escassez de oferta de recursos. Porém, no período de 2003 a 2007, o mercado brasileiro de 

ações demonstrou uma forte liquidez, demonstrado pela alta dos preços das ações, pelo 

aumento do volume negociado, além da abertura do capital de novas empresas que optaram 

por fazer os investimentos no mercado brasileiro. 

Assim, esta pesquisa analisou o período de maior relevância no tocante à liquidez das 

empresas que estão na Bovespa, além de identificar as determinantes dessa nova dinâmica do 

mercado. Os dados da Bolsa de Valores de São Paulo de 2007 demonstram que no período 

entre 2000 e 2007 o Índice Bovespa, e teve uma apreciação de 273,79% em reais. Já o volume 

total negociado cresceu 292,30% no mesmo período, ultrapassando um trilhão de reais no ano 

de 2007.  

Outro dado bastante interessante é a evolução do índice Bovespa que não parou de 

crescer até momentos antes da última crise financeira mundial, tendo recorde nominal no mês 

de agosto de 2007, em que atingiu 65.790,80 pontos contra o recorde histórico de abril de 

2008 atingindo 73.516,80 pontos. Assim, esse crescimento foi de 11,74%, apenas nesse 

período.  

Para melhor compreensão no que diz respeito ao mercado de capitais, Fama (1970, p. 

383) destaca que o papel primário do Mercado de Capitais é a alocação da posse das ações 

representativas da economia e, em termos gerais, o ideal é um mercado no qual o preço 

forneça sinais exatos para a alocação dos recursos, ou seja, um mercado no qual as empresas 

possam tomar decisões de produção e investimentos, para que os investidores possam 

selecionar entre os títulos que representam as atividades das empresas. 

Nesse contexto, o investidor deve obter os sinais exatos mediante os anúncios de 

resultados contidos nas Demonstrações Financeiras, assim, elas se tornaram o principal 

instrumento de análise dos investidores. Porém, não se pode deixar de lado o fato de que os 
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grandes executivos dependem dos resultados obtidos das grandes empresas a qual eles 

trabalham, isso para receber suas bonificações, que geralmente são grandes quantias, 

incentivando assim decisões importantes de investimentos para alcançar seus objetivos.  

Dessa forma, podem ser constatadas práticas lícitas e criativas para contornar situações 

difíceis, ou mesmo ilícitas para fraudar operações que terão reflexo nas Demonstrações 

Financeiras, ou até mesmo praticando a Contabilidade de forma indevida para atingir os 

resultados planejados, ou seja, fazendo prevalecer a Teoria da Agência em muitos casos. 

Havendo este tipo de fragilidade as Demonstrações Financeiras sofreram fortes 

questionamentos nessa década, devido ao fato dos escândalos recentes como o caso da 

empresa Enron, que envolveu diretamente a credibilidade das Demonstrações Financeiras, das 

auditorias independentes. 

Dentro do caso da empresa Enron foram constatadas várias fraudes tanto operacionais 

quanto contábeis, que por sua vez, estavam inseridas dentro das Demonstrações Financeiras. 

Devido a esse fato, foi elaborada a lei Sarbanes & Oxley com o propósito de assegurar a 

confiabilidade e relevância das Demonstrações Financeiras. Essa lei estabeleceu vários 

procedimentos de controle de processos para evitar fraudes e promover o amento da utilidade 

para os usuários das informações financeiras.  

Outro fato importante são as Normas Internacionais de Contabilidade chamadas de 

IFRS (International Financial Reporting Standard) que são emitidas pelo IASB 

(International Accounting Standards Board). 

Essas normas são de alta qualidade para a preparação das Demonstrações Financeiras 

nos Mercados de Capitais globais. Os acionistas e os investidores são os principais usuários 

da Contabilidade Financeira, e devem ter na Demonstração Financeira a base analítica para 

expressar notícias boas ou ruins influenciando assim sua tomada de decisão, que terá como 

conseqüência a variação do preço das ações impactando diretamente no retorno esperado 

delas. 

Deve ser observado que a preocupação com as Demonstrações Financeiras não é nova, 

principalmente no contexto de tomada de decisão, visto que os investidores necessitavam de 

informações que emitissem sinais completos a respeito das organizações, ou seja, deixando o 

cunho extremamente financeiro da Contabilidade, para a inclusão de informações de cunho 

gerencial, em que os investidores poderiam tomar melhores decisões.  

A respeito do processo de tomada de decisão, Davidson e Trueblood (1961, p. 577), 

afirmaram que por muitos anos a Contabilidade era a principal disciplina para o processo de 
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tomada de decisão, e que os sistemas nela contidos apenas emitiam sinais apoiados em dados 

financeiros que eram aplicados para essas decisões.  

Além disso, os gerentes das empresas demonstravam certa insatisfação com os 

sistemas de contabilidade, haja vista que não estavam mais atendendo os objetivos dos 

gerentes que esperavam que a Contabilidade fizesse os ajustes necessários conforme as 

mudanças mundiais no tocante aos aspectos econômicos. 

Em outras palavras, os sistemas não acompanhavam a evolução da essência econômica 

sobre a forma dos ativos, legado deixado pelas extremas regularizações contábeis, onde a 

contabilidade foi moldada para atender primeiramente o governo, isso após a queda da bolsa 

de Nova Iorque em 1929, pois mesmo antes da queda a contabilidade gerencial não parava de 

ser desenvolvida pelos pesquisadores da época. 

A pesquisa tem como base a relevância das Demonstrações Financeiras por acreditar 

que elas dão sinais precisos para a tomada de decisão dos investidores. 

Assim, a pesquisa espera que apenas após os anúncios os preços das ações terão maior 

variação de preços, atestando a eficiência do mercado de capitais brasileiro representado pela 

Bolsa de Valores de São Paulo. Porém, se o preço das ações tiver variações significativas 

antes mesmo do seu anúncio, entende-se que o mercado está fornecendo informações 

privilegiadas a um grupo de investidores, atestando alguma ineficiência.  

Esta pesquisa busca também evidenciar tal eficiência do mercado, analisando qual o 

impacto acerca dos anúncios de resultados explícitos nas Demonstrações Financeiras 

Trimestrais (ITR’s) sobre o preço das ações negociadas na Bolsa de Valores de São Paulo. 

Para tanto, será realizada um análise dos resultados dessas variações com base no 

conteúdo informacional das carteiras contidas na Bovespa, e, desta forma, será possível 

verificar alguns entendimentos acerca da relevância do anúncio das ITR’s sobre o preço das 

ações. A eficiência do mercado de capitais foi medida pela metodologia de estudo de eventos, 

pois proporciona analisar os impactos antes, depois e na data dos anúncios das ITR’s. 

A técnica a ser utilizada para mensurar os retornos das ações foi o modelo de 

precificação de ativos CAPM (Capital Asset Pricing Model), desenvolvido por Sharpe (1964) 

a fim de definir um modelo que estabelecesse uma relação entre o preço de um único ativo e 

seu risco. O CAPM, e a moderna teoria de portifólios ou moderna teoria das carteiras, 

desenvolvida por Markowitz (1952 e 1959), foram até hoje, estão entre os mais relevantes 

desenvolvimentos da teoria de finanças.  

Apesar de várias críticas ao modelo do CAPM ele é amplamente utilizado para a 

avaliação do retorno das ações, considerado uma das principais ferramentas utilizadas por 
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analistas de mercado e investidores para avaliar o retorno das ações e o comportamento do 

mercado de capitais em geral. Assim, esse modelo de precificação de ativos será a base para o 

processo decisório dos investidores e o parecer dos analistas de mercado, uma das principais 

causas juntamente com as boas e más notícias emitidas pelas ITR’s, para a variação dos 

preços das ações. 

 

1.1 Contextualização do Tema 

As decisões de investimento em ações são tomadas por diversos motivos, e há muitos 

anos, tem como base as Demonstrações Financeiras, as quais devem conter informações que 

submetidas à forma padronizada de publicação, ou seja, obedecendo as normas internacionais 

de contabilidade, permitam a mensuração dos resultados das empresas, facilitando as 

projeções futuras o que deve visar o valor da empresa. A forma padronizada de publicação 

deve não apenas facilitar, mas também promover as comparações de empresas do mesmo 

ramo de atividade, confrontando os diversos indicadores de desempenho, como por exemplo, 

o retorno das ações. 

O retorno esperado das ações também está ligado ao comportamento dos investidores 

que estão mais ágeis e flexíveis no processo decisório, no tocante a compra e venda das ações.  

Isso se deve também ao avanço da tecnologia que nas últimas décadas, impulsionou a Ciência 

Contábil a outros níveis de assertividade e rapidez, no tocante ao acesso das informações 

relevantes para a tomada de decisão. Essa rapidez está explícita hoje nas Demonstrações 

Financeiras Trimestrais que as empresas de capital aberto estão sujeitas a reportar a fim de 

atender a todos os usuários dessas informações. 

O propósito desta pesquisa se torna muito interessante, por tratar dados atuais, por ter 

uma composição de carteiras com grande liquidez, a qual envolve a Bolsa de Valores de São 

Paulo nos últimos dois anos. Dentro deste contexto, pode-se constatar se as ITR’s impactam 

relevantemente nos preços das ações com a nova série de dados, e se o mercado de capitais 

brasileiro ainda era fraco conforme demonstrado por Nakamura e Mendonça (2003), que 

evidenciaram pelo modelo fair-game a forma fraca da Bovespa. 
 

1.2 Questões de Pesquisa 

Esta pesquisa visa de forma objetiva responder algumas questões que devem estar 

totalmente alinhadas com o tema e também a sua problemática. Assim sendo, algumas 

questões de pesquisa a serem respondidas com a proposição desta pesquisa, são: 
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a) Há impacto sobre o preço das Ações negociadas na Bovespa ao redor das datas dos 

anúncios das Demonstrações Financeiras Trimestrais? 

b) O mercado brasileiro representado pela Bovespa ainda apresenta eficiência fraca ou 

mudou para outro patamar? 

c) Há evidência significativa dos retornos anormais no período da recente crise 

financeira mundial? 

 

1.3 Hipóteses de Pesquisa  

Considerando que as questões de pesquisa são os problemas trazidos para serem 

respondidos com o método quantitativo que visa demonstrar se houve alteração nos preços 

das ações, a ser medida pelo retorno anormal pode-se obter pela equação (1) a seguir: 

                       _ 
ARjt = Rjt – Rjt                              (1) 

Onde: 

ARjt = retorno anormal; 

 Rt = retorno normal;  
  _ 
 Rjt= retorno esperado. 
 

A equação (1) mostra se o evento terá impacto ou não no comportamento do retorno 

das ações, ou seja, se o retorno anormal é ou não significativo. Logo, os testes dessas 

hipóteses estão ligados ao princípio de que o evento é o a data do anúncio das ITR’s, se pode 

ser capaz de causar alteração no preço da ação. Logo se pode definir que a hipótese nula será:  

H0 = AR = δ = 0. Isso quer dizer que, se o retorno normal menos o retorno do 

esperado for igual a zero não se rejeita a hipótese é nula, constatando que não houve nenhuma 

alteração nos preços das ações. Logo a hipótese alternativa a ser testada é: 

H1 = AR ≠ 0 e δ ≠ 0. Isso quer dizer que, se o retorno normal esperado menos o 

retorno do mercado for diferente de zero a hipótese nula é rejeitada, constatando que houve 

alteração nos preços das ações.  

Assim, o estudo de eventos testa também a eficiência do mercado, ou seja, se não se 

rejeita H0 o mercado é eficiente, pois assim não houve alteração no preço das ações até a data 

do evento. Logo, se H0 é rejeitada nula, o mercado será caracterizado como ineficiente, pela a 

hipótese de que há informações privilegiadas anteriores a data do evento. 
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1.4 Objetivo Geral 

O objetivo geral é demonstrar se há impacto significativo ao redor da data dos eventos, 

que são as divulgações das Demonstrações Financeiras Trimestrais, nos preços das Ações da 

Bovespa, evidenciado pelo estudo de eventos, testando a eficiência do mercado brasileiro. 

 

  

1.4.1 Objetivos Específicos 

a) Utilizar a metodologia de estudos de eventos para definir janelas de tempo ao redor 

das datas dos anúncios das ITR’s;  

b) Utilizar o modelo CAPM como modelo de mensuração dos retornos esperados, e 

integrá-lo a metodologia de estudos de eventos;  

c) Com estas etapas concluídas demonstraremos se há impacto dos anúncios das ITR’s 

no preço das ações, evidenciando a eficiência do mercado brasileiro, o que nos leva a 

contribuir com o processo decisório dos investidores. 

 

1.5 Justificativas, Resultados Esperados e Contribuições. 

Os preços das ações variam de acordo com diversas variáveis, tais como uma frase 

mal interpretada, dita pelo Ministro da Fazenda até um boato de compra e venda de uma 

empresa. Ou seja, fica claro que a participação dos resultados contidos nas ITR’s das 

empresas em geral, não são os únicos fatores relevantes para as oscilações dos preços das 

ações. Então a Contabilidade representada pelas Demonstrações Financeiras, expressa 

exatamente às operações de uma determinada empresa. Tornando-se uma ferramenta 

importante para o processo decisório dos investidores quando os mesmos não se deparam a 

fatos adversos, ou simplesmente quando isolam esses fatos que não compõe a operação de 

uma determinada empresa. Logo eles privilegiam as análises das Demonstrações Financeiras 

como base para a tomada de decisão, podendo fazer vários cálculos visando diminuir o seu 

grau de incerteza para chegar mais próximo de uma decisão de compra ou venda de um ativo, 

seja ele operacional ou financeiro.  

Assim, a pesquisa considerou o cálculo dos retornos das ações uma das variáveis mais 

importantes na análise de um investidor no âmbito financeiro, e no aspecto operacional a 

previsão da capacidade futura de geração de caixa. 

A pesquisa se propõe a utilizar o modelo do CAPM para o cálculo dos retornos das 

ações, que para Assaf Neto (2008), permite determinar de maneira lógica o retorno esperado 

de acordo com o risco de um ativo e torna possível o parecer dos analistas de mercado como 
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base para que um investidor selecione de maneira mais eficiente sua carteira de ativos, e 

maximize a expectativa de retorno para determinado nível de risco assumido.  

Com isso, a pesquisa viria constatar se realmente existe esta relação dos retornos 

esperados das ações ao redor das datas das divulgações das ITR’s. 

Outro fator importante também é a baixa quantidade de pesquisas com dados atuais, 

onde contatamos que se faz bastante interessante. O resultado esperado deseja alcançar com 

esta pesquisa o comportamento dos preços das ações mediante as divulgações das ITR’s para 

evidenciar o comportamento dessas variáveis na nova base de dados. 

A principal contribuição é verificar se as divulgações das ITR’s afetam os preços das 

ações. Assim ficará evidenciado o propósito principal que é oferecer informações para o 

mercado, à sociedade, aos profissionais da área de finanças e academia, para que os mesmos 

façam uso desses resultados. 

Busca-se também demonstrar o quanto é relevante à informação contábil para a 

tomada de decisão dos investidores, e também avaliar o preço das empresas e até mesmo 

projetar seus resultados futuros como fator que reduzirá o seu grau de incerteza acerca das 

decisões a serem tomadas mediante aos seus investimentos na Bovespa. 

Para a academia espera-se também trazer uma grande contribuição, ao utilizar dados 

atuais. Assim, dependendo dos resultados este trabalho pode estimular outras pesquisas, 

propondo a formatação de novos modelos acerca do período de crise.  

A contribuição também é estendida aos profissionais do mercado que podem fazer 

comparações desses retornos com as divulgações das empresas pesquisadas, seja no período 

que antecede a crise e também durante o período de crise, para analisar qual foi a relação 

desses retornos nesses dois períodos, em relação ao valor da empresa ou ao resultado 

operacional informado pelas empresas. 

Esta pesquisa pode contribuir também para um tema atual que é saber sobre a 

assimetria de informação das empresas, ou seja, utilizar como base esta metodologia para 

medir empresas que utilizam de Full Disclosure e Guidance regulares em detrimento das 

empresas que não o fazem. Assim poderia ajudar a medir esses retornos nesses períodos e 

reforçar ainda mais os resultados esperados por esta pesquisa.  



21 

2. Referencial Teórico 

 
2.1 Mercado Eficiente 

 Esta pesquisa trata basicamente a mensuração dos retornos anormais ao redor dos 

anúncios das ITR’s, o que nos leva a testar também a eficiência do mercado brasileiro de 

ações dentro de um mercado que se pressupõe como eficiente. Segundo Ross, Westerfield e 

Jaffe (2007, p.279) um mercado eficiente de capitais é aquele no qual os preços das ações 

refletem completamente as informações disponíveis.  

Assim, hipótese de mercado eficiente (HME) apresenta implicações para investidores 

e empresas. Considerando que a informação reflete imediatamente nos preços, os investidores 

só devem esperar uma taxa normal de retorno, ou seja, a divulgação da informação não traz 

vantagem alguma ao investidor, isso porque o preço da ação se ajusta antes que possa 

negociar a ação com o uso desta informação. E, por outro lado às empresas esperam receber o 

valor justo dos títulos que vendem. Isto significa que o preço que recebe pelos títulos é igual 

ao seu valor presente. Portanto, em mercados eficientes de capitais não existem oportunidades 

valiosas de financiamentos, como por exemplo, no lançamento de uma emissão de ações no 

mercado (IPO), que de certa maneira visa enganar os investidores. 

Para Jensen (1978, p.2 e p.3) A hipótese de mercado eficiente é um conceito 

importante que ressurgiu no final da década de 50 e começo da década de 60 do século 

passado sobre a rubrica de Theory of random walks (teoria do comportamento aleatório) na 

literatura de finanças e sobre a rubrica de Rational expectations theory (teoria das 

expectativas racionais) na literatura de economia. A hipótese dos mercados eficientes é na 

essência uma extensão do lucro zero na condição de equilíbrio, no campo da certeza da teoria 

clássica do preço do comportamento dinâmico dos preços em mercados especulativos sob 

circunstâncias de incerteza. 

Segundo Ross, Westerfield e Jaffe (2007, p.279 e p.280) alguns investidores passam 

toda sua carreira procurando identificar ações que possam ter desempenho superior à média. E 

no caso de uma ação podem descobrir o que ocorreu no passado quanto ao seu preço e 

distribuição de dividendos, mas podem descobrir também quais foram os lucros da empresa, o 

quanto deve a terceiros, quanto paga de impostos, em que ramo atua e qual a participação de 

mercado, assim por diante. 

Conforme Elton et al (2004, p.349) seguindo a mesma idéia que o mercado eficiente, 

quer dizer que os preços dos títulos refletem integralmente todas as informações disponíveis. 
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É uma condição necessária para que os investidores tenham um incentivo para negociar até 

que os preços reflitam integralmente todas as informações e a de que o custo de negociação 

seja igual à zero. Logo, esses custos obviamente são positivos. Assim, uma informação mais 

realista seria a de que os preços refletem informação até que os custos marginais de obtenção 

de informação e negociação não superem o benefício marginal. 

Assim, um determinado investidor pode ser beneficiado se souber mais informações 

sobre uma empresa e sua ação, do que outros investidores, ou seja, ele terá lucro se aplicar em 

ações se souber notícias boas a respeito desta empresa, e não irá perder se souber informações 

ruins sobre a empresa, pelo fato de vender as ações antes da sua queda. Para explicar melhor, 

caso a Petrobrás tenha encontrado uma nova e enorme área de geração de petróleo, o preço 

das ações da empresa deverá subir imediatamente a um novo nível de equilíbrio. 

 

2.1.1 Tipos de Eficiência 

A metodologia desta pesquisa tem como base a hipótese do Mercado Eficiente, 

baseada na eficiência semiforte, que se utiliza da metodologia de estudo de eventos que são 

aplicadas para o tratamento das informações sobre os retornos anormais dos ativos. Fama 

(1970) fez uma revisão da literatura da hipótese do Mercado Eficiente, em que utiliza os 

principais modelos existentes, incluindo o CAPM, para fazer testes empíricos e reforçar a 

hipótese e assim abrir diversos outros estudos. Dessa forma, esses aspectos serão muito 

abordados para reforçar as teorias utilizadas na execução desse projeto.  

Assim, faz uma boa separação das premissas de eficiência de mercado onde os preços 

das ações de uma empresa de capital aberto tenham rapidamente as informações disponíveis 

para a tomada de decisão dos investidores, podendo ser dividida em três formas de eficiência. 

A primeira é a forma classificada por Fama (1970) é fraca de eficiência ou de testes de 

previsibilidade de retornos, a segunda é a forma semiforte ou estudos de eventos ou de 

anúncio, e a terceira foi classificada como forma forte. 

 

Forma Fraca 

Fama (1970, p.388) afirma que o mercado eficiente na forma fraca está baseado em 

testes nas quais as informações de retornos passados histórico, sendo que muitos destes 

estudos estão contidos na literatura do Random Walk.  

A forma fraca de testar do mercado eficiente é evidenciada por Fama (1970, p. 389), o 

Random Walks e o Fair Games. O primeiro trabalho relacionado a estes estudos que se tem 

registro foi o do matemático francês Bachelier (1900) que analisou estatisticamente as 
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operações da Bolsa de Valores a fim de formular a Teoria da Especulação. Assim seu trabalho 

estudou o comportamento do mercado de capitais, baseado nos preços de mercadorias, mas o 

mais interessante é que a sua contribuição foi ignorada por quase 60 anos, porém, após a era 

do computador voltaram os trabalhos. Working (1934) também desenvolveu um trabalho na 

mesma linha adotada por Bachelier, que estudou o comportamento aleatório dos preços das 

mercadorias. 

Segundo Fama (1970, p.390), após o trabalho de Bachelier, surgiu o trabalho de 

Kendall (1953) que examinou o comportamento das mudanças semanais em 19 índices de 

preço das ações da Indústria Britânica, em que concluiu que as variações dos preços das ações 

eram independentes umas das outras, confirmando a hipótese de comportamento aleatório.  

Outros trabalhos que se destacaram foram os de Osbourne e Roberts (1959), porém, o 

trabalho de Roberts foi um marco para evolução do entendimento do mercado eficiente, uma 

vez que ele comparou o comportamento aleatório dos preços com os preços correntes, 

baseados na teoria Random Walk. 

Ross, Westerfield e Jaffe (2007, p.280) dão um exemplo da ideia de forma fraca, onde 

se imagina uma estratégia de negociação que recomende comprar uma ação quando seu preço 

tenha subido três dias consecutivos e recomende vender uma ação quando o seu preço tenha 

caído três dias seguidos. Assim, essa estratégia utiliza apenas informações de preços passados, 

usando qualquer outra informação disponível, tais como lucros, previsões, anúncio de fusões 

etc. Dessa forma, um mercado de capitais é dito como eficiente em termos fracos, ou seja, 

quando incorpora integralmente a informação contida em preços passados. Entende-se então 

que os preços das ações teriam um comportamento cíclico, ou seja, de subida e queda de 

preços causados pela venda na alta e compra na baixa. 

Fama (1970, p.389), destaca também os trabalhos de Samuelson (1965) e Mandelbrot 

(1966), ambos fizeram uma análise sobre o retorno esperado do mercado eficiente utilizando 

o Fair Game relacionado com a Teoria Radom Walk. Porém os trabalhos não possuíam um 

rigor de precisão evidente, ou seja, apesar de serem considerados importantíssimos para 

finanças e economia, eram meras discussões teóricas apelativas. 

Assim o modelo Random Walk é a teoria mais forte dentre as teorias que compõe a 

forma fraca de eficiência, por utilizar estatística para parâmetros de distribuição, tais como a 

média, variância, curtose. E conforme Ross, Westerfield e Jaffe (2007, p.280 e p.283) a 

eficiência fraca é representada matematicamente como demonstrado na equação (2): 

 

Pt = Pt-1 + Retorno esperado + Erro aleatório t                (2) 
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A equação (2) diz que o preço hoje é igual à soma do último preço observado com o 

retorno esperado da ação mais um componente aleatório durante o período. Como exemplo o 

preço observado poderia ter ocorrido ontem, ou na semana passada, assim por diante 

dependendo da amostragem histórica desejada. O retorno esperado é baseado no risco do 

título, e o componente aleatório é devido à nova informação a respeito da ação, podendo ser 

negativo ou positivo e seu valor esperado igual à zero. O componente aleatório de um período 

não tem relação com o de outro período passado. Portanto, não é previsível com base em 

preços passados. Logo, de acordo com a eficiência na forma fraca, um aumento recente do 

preço de uma ação não significa que a mesma está superavaliada.  

 

Forma Semiforte 

Conforme Fama (1970, p.404), a forma semiforte de teste de modelo de eficiência de 

mercado é baseada na velocidade de ajustes dos preços correntes geradas pelas informações 

contidas nas divulgações de resultados, sendo que as informações já estão disponíveis e 

refletem no preço da ação. Assim sendo, os preços não refletem apenas o histórico passado, 

mas também o presente. Logo, quase nenhum investidor pode obter retornos anormais 

baseados em informações publicamente disponíveis, visto que os preços se ajustam 

rapidamente as divulgações das Demonstrações Financeiras, que são os eventos da forma 

semiforte que tem a idéia que pela acumulação de cada evidência dos retornos esperados 

suportado pelo modelo de mercado. 

Conforme Ross, Westerfield e Jaffe (2007, p.282 e p.283) um mercado é eficiente na 

forma semiforte quando os preços refletem ou incorporam toda informação publicamente 

disponível, incluindo as demonstrações contábeis publicadas, além de séries históricas de 

preço. Logo, a diferença entre a forma fraca e a semiforte é que a eficiência semiforte não 

exige apenas que o mercado seja eficiente em relação aos preços passados, mas que também 

toda informação publicamente disponível esteja refletida nos preços. Se uma empresa 

divulgar um aumento de lucro, um indivíduo poderia pensar em investir na ação após ouvir a 

notícia dando essa informação. Porém, se o mercado for eficiente em termos semifortes, o 

preço deverá subir imediatamente após a divulgação da notícia, o que levaria o investidor a 

pagar um preço mais alto pela ação eliminando toda a sua chance de lucro.  

 

Forma Forte 

Já nesta forma Fama (1970, p.409), afirma que um mercado eficiente forte considera 

que não apenas as informações públicas reflitam e ajustem os preços das ações, mas neste 
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contexto também são incluídas e consideradas as informações confidenciais, ou seja, uma vez 

que os analistas e investidores tiverem tal informação os preços devem reagir 

instantaneamente. 

Para Ross, Westerfield e Jaffe (2007, p.282), se a eficiência fraca já é controvertida, 

muito mais discutida ainda são os dois tipos mais fortes de eficiência, ou seja, a eficiência 

semiforte e a eficiência forte. Ou seja, um mercado é eficiente no sentido semiforte quando os 

preços refletem toda a informação publicamente disponível, incluindo a informação tal como 

as demonstrações contábeis publicadas, além de séries históricas de preço. E um mercado é 

eficiente no sentido forte quando os preços refletem toda informação, publicamente 

disponível ou não.  

Em outro extremo Ross, Westerfield e Jaffe (2007, p.283) destacam a eficiência forte, 

que incorpora os outros dois tipos de eficiência. Essa forma diz que qualquer coisa que seja 

pertinente ao valor da ação e seja conhecida por pelo menos um investidor estará, na verdade, 

refletida integralmente no preço da ação. Se uma pessoa acreditar fielmente em eficiência na 

forma forte negaria que um insider que soubesse que a divisão de mineração de uma empresa 

que havia descoberto ouro pudesse ter um lucro com o uso dessa informação. Logo essa 

pessoa poderia argumentar que, assim que o insider procurasse negociar com o uso da 

informação, o mercado perceberia o que está acontecendo e o preço subiria antes de poder 

comprar a ação. Assim, a forma forte de eficiência de mercado assume a posição de que não 

há segredos e que, à medida que o ouro é descoberto, o segredo espalha-se. 

 

2.1.2 Evidências das Formas de Eficiência 

Segundo Ross, Westerfield e Jaffe (2007, p.283 e p.284) um motivo para esperar que 

os mercados sejam eficientes na forma fraca é que é muito barato e fácil encontrar padrões de 

comportamento em preços de ações. Logo, qualquer pessoa que seja capaz de programar um 

computador e souber um pouco de estatística terá condições de procurar tais padrões. Dessa 

forma, pode-se argumentar que, se tais padrões existissem, as pessoas os encontrariam e 

aproveitariam o que por sua vez faria com que desaparecessem. Esses fatos basicamente 

analisam a existência de evidências a respeito do comportamento aleatório das variações de 

preços. 

Já a eficiência semiforte segundo Ross, Westerfield e Jaffe (2007, 284), usa 

informações e raciocínios muito mais sofisticados, do que a eficiência fraca. Nesse caso, um 

investidor precisará ser qualificado em termos de economia e estatística e conhecedor das 

peculiaridades de setores e empresas individuais. Logo, essas habilidades exigem talento, 
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capacidade e tempo, o que torna o esforço empregado muito caro, e a oferta de ser bem 

sucedido é limitada. E é na forma semiforte que se concentra a metodologia de estudos de 

eventos, que representa a mais apropriada para avaliar o comportamento dos preços das ações 

ao redor dos seus respectivos anúncios de resultados contidos nas demonstrações financeiras. 

No que diz respeito à eficiência forte Ross, Westerfield e Jaffe (2007, p.284), há uma 

grande distância da eficiência semiforte. O mercado se torna tão eficiente que é difícil 

acreditar que alguém que possua informação tão privilegiada verdadeira e valiosa não possa 

sair ganhando com a sua utilização, o que torna muito difícil obter evidências diretas a 

respeito da eficiência forte. Assim, se baseia na análise de desempenho de fundos geridos por 

administradores profissionais de certeiras. 

 

Evidências da Forma Fraca 

Conforme a equação (2) a hipótese Random Walk, significa que a variação do preço 

passado de uma ação não tem relação com a variação futura do preço da mesma. Conforme 

Ross, Westerfield e Jaffe (2007, 286) os economistas financeiros frequentemente referem-se à 

correlação serial, que envolve uma única ação. Trata-se da correlação entre a taxa de retorno 

corrente de uma ação e a taxa dessa mesma ação em um período posterior. Logo, um 

coeficiente positivo de correlação de dada ação indica uma tendência de continuação, ou seja, 

um retorno superior à média significa que os próximos retornos tendem ser superiores à 

média, e da mesma forma, se um retorno for inferior à média seria seguido por retornos 

inferiores à média.  

Já um coeficiente negativo de correlação indica tendência de reversão, ou seja, se um 

retorno for maior que a média o mesmo deverá ser seguido de retornos inferiores à média e 

assim por diante. E se o coeficiente de correlação fosse de retornos próximos de zero seria 

compatível com a hipótese de random walk. Logo, se um retorno for superior ou inferior à 

média, os retornos posteriores deveram ser inferiores e superiores a da média, representando 

um comportamento aleatório, conforme gráfico na figura 1. 
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Figura 1 – Gráfica do Comportamento Aleatório das Ações 
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Fonte: Elaboração do Autor 

 

Conforme figura 1 a forma fraca fica mais evidente, pelo fato de o gráfico gerar 

informações a respeito do comportamento aleatórios dos preços das ações, e mesmo assim 

pode gerar diferentes interpretações de diferentes investidores, ou seja, cada investidor ao 

interpretar esse gráfico poderá ter conclusões diferentes a respeito de seus retornos futuros, 

gerando assim padrões de comportamento onde teoricamente não existem. 

 

Evidências da Forma Semiforte 

De acordo com Ross, Westerfield e Jaffe (2007, p.287), a forma semiforte da hipótese 

de mercado eficiente pressupõe que os preços devam refletir toda informação disponível no 

mercado. Assim é apresentado o tipo mais completo para testes dessa forma semiforte que é o 

estudo de eventos, metodologia básica dessa pesquisa. O estudo de eventos, que busca 

analisar o retorno anormal (AR) de uma ação em determinado dia pode ser medido 

subtraindo-se o retorno esperado de uma ação. E também destaca que o retorno anormal pode 

ser medido usando-se o modelo de mercado. Assim, nesta pesquisa é usado o modelo CAPM 

em detrimento do modelo de mercado. 

Ross, Westerfield e Jaffe (2007, p.288), destacam ainda que de acordo com a hipótese 

de mercado eficiente, o retorno anormal de uma ação no momento t, ARt, deve refletir a 
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informação divulgada ao mesmo tempo, t. Porém, qualquer informação divulgada antes desse 

instante, não deveria ter efeito algum sobre os retornos anormais desse período, porque toda a 

sua influência já teria sido exercida anteriormente. Em outras palavras, um mercado eficiente 

já teria incorporado a informação prévia nos preços e uma taxa de retorno de uma ação hoje 

não pode depender do que o mercado ainda não sabe. Assim sendo, a informação que será 

conhecida somente no futuro, logo pouco pode influenciar o retorno da ação. A divulgação da 

ação afeta apenas o retorno anormal da ação, pois o estudo de eventos são estudos estatísticos 

que examinam se as divulgações da informação influenciam os retornos em outras datas. 

Elton et al (2004, p.368, p.369 e p.370) destacam que a estrutura básica do estudo de 

eventos é basicamente padronizada, e consiste na coleta de dados sobre as empresas, 

determinação do anúncio, definição do período a ser estudado, cálculo do retorno de cada 

empresa e o retorno anormal para cada um dos dias estudados. Após calcular o retorno 

anormal médio envolvendo todas as empresas da amostra, somar o retorno anormal 

acumulado e por fim examinar e discutir os resultados. 

Conforme Ross, Westerfield e Jaffe (2007, p.288 e p.289) este tipo de teste apóia a 

ideia de que o mercado é eficiente no sentido semiforte, defendendo a visão que o mercado é 

dotado de algum poder de antecipação. Isso quer dizer que as notícias tendem a impactar os 

preços de ações mesmo antes da divulgação oficial da informação. Os testes de eficiência de 

mercado podem ser encontrados em diversas situações.  

Os autores ainda destacam dois exemplos. O primeiro é a pesquisa de Roll (1984) que 

o preço do suco de laranja depende, em grande parte, das condições do tempo, das cidades de 

Orlando e Flórida, onde são cultivadas muitas das laranjas que são utilizadas para a produção 

de sucos de laranja congelado. Um pesquisador constatou que poderia utilizar os preços dos 

sucos congelados para melhorar a previsão de temperatura pelo departamento de meteorologia 

dos Estados unidos para a noite seguinte. Logo, fica evidente que o mercado sabe algo que os 

meteorologistas não sabem. Outro exemplo é a pesquisa de Johnson et al (1985) que 

descobriram que, como era de se esperar, preços das ações geralmente caem no dia que é 

anunciado o falecimento repentino do presidente de uma empresa. Entretanto, o preço da ação 

geralmente sobe quando há o falecimento súbito do fundador de uma empresa, sendo que este 

ainda estava dirigindo a empresa até a sua morte. A implicação é que muitos desses 

indivíduos já haviam deixados de ser úteis as suas empresas. 

O método mais simples de estimação é feito pela média dos retornos anormais, que 

possibilita a análise de todos os retornos anormais acumulados ao mesmo tempo. Observa-se 

que o retorno anormal acumulado médio nada mais é que os retornos anormais acumulados 
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divididos pelo número da amostra. O gráfico da figura 2 é um exemplo da distribuição dos 

retornos anormais acumulados representados pelo CAR no eixo Y e na janela de eventos o 

eixo X. As empresas podem emitir notícias boas ou ruins ou até mesmo não emitir notícia 

alguma, onde, deverá ser definido pelo teste de sinais. A figura 2 demonstra o gráfico de 

distribuição dos retornos anormais com notícias boas, ruins e sem notícias. 

Figura 2: Gráfico da distribuição dos retornos anormais 
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Fonte: Elaboração do Autor 

 

Evidências da Forma Forte 

Conforme Ross, Westerfield e Jaffe (2007, p.292), mesmo os partidários mais firmes 

da hipótese de mercado eficiente não seriam surpreendidos ao descobrir que os mercados são 

ineficientes na forma forte. Isso fica evidente, pois se um indivíduo possui uma informação 

que mais ninguém possui, é provável que ele possa ganhar com isso. Em outras, a eficiência 

forte analisa o que é chamado de negociação com informação privilegiada por insiders.  Os 

insiders possuem informações de uma empresa que geralmente não são de conhecimento e 

nem estão disponíveis ao público.  

Os autores destacam se estes indivíduos que possuem informação privilegiada, em um 

mercado de eficiência forte estão impossibilitados de obter lucro com essas informações. A 

Securities and Exchange Commission, órgão do governo exige que os insiders de uma 
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empresa relatem qualquer transação que tenham feito com as ações dessa empresa. 

Examinando assim o registro dessas transações, porém é possível verificar se são obtidos 

retornos anormais ou não. Alguns estudos apóiam a opinião que essas transações produzem 

retornos anormais. Logo, a eficiência forte parece não ser consubstanciada pelas evidências 

existentes. 

 

2.2 Hipóteses do CAPM 

O CAPM é o modelo de precificação de ativo utilizado para o cálculo do retorno 

esperado de um determinado ativo, que nessa pesquisa são as ações. Este modelo tem como 

base o mercado em equilíbrio na sua forma mais simples, pelo fato de ter sido o primeiro a ser 

desenvolvido. 

Elton et al (2004, p.261) destacam 10 hipóteses subjacentes ao modelo básico do 

CAPM, porém antes, destacam que o mundo real é muito complexo e, para ser possível 

compreender o seu funcionamento, é preciso supor que não existem as complexidades que se 

julguem terem efeito pequeno ou nulo sobre o comportamento desse mundo. Da mesma forma 

que um físico constrói modelos do movimento da matéria, num ambiente sem atrito, o 

economista constrói modelos nos quais não existe atrito institucional na movimentação dos 

preços dos títulos que seguem as seguintes hipóteses: 

A primeira hipótese é a de que não existem custos de transação, ou seja, não existe 

custo de compra ou venda de qualquer ativo. Se existissem custos de transação, o retorno 

proporcionado por qualquer ativo dependeria de se o investidor o possuísse ou não antes do 

período de decisão. Portanto, inclusão de custos de transação no modelo adiciona elevado 

grau de complexidade. Para se saber se vale a pena introduzir essa complexidade, é preciso 

determinar a importância dos custos de transação para as decisões dos investidores. Dada à 

magnitude dos custos de transação, é muito provável que sua importância seja pequena na 

decisão dos investidores. 

A segunda hipótese do CAPM é que os ativos são infinitamente divisíveis. Logo, isso 

significa que os investidores podem assumir qualquer posição num ativo, independente da sua 

magnitude de riqueza. Por exemplo, seria possível comprar apenas um real de ações de 

qualquer ativo no mercado. 

A terceira hipótese é a ausência de imposto de renda de pessoa física, por exemplo, o 

investidor fica indiferente quanto à forma na qual recebe os retornos de seus investimentos. 

Assim, os principais resultados do modelo apenas continuariam sendo válidos se os impostos 

sobre rendimentos e ganhos de capital fossem de igual magnitude. 
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A quarta hipótese é a de que um indivíduo não é capaz de influenciar o preço de uma 

ação através de suas compras ou vendas. Isso é análogo à hipótese de concorrência perfeita. 

Embora nenhum investidor possa, isoladamente, afetar os preços com suas transações, no 

agregado os investidores determinam os preços com suas transações. 

A quinta hipótese é a que se acredita que os investidores tomem decisões somente em 

termos de valores esperados e desvio padrão dos retornos de suas carteiras. Em outras 

palavras, tomam sua decisão de construção de carteiras. 

A sexta hipótese é a de que é permitido fazer vendas a descoberto, assim o indivíduo 

pode vender ações a descoberto em qualquer quantidade.  

A sétima hipótese é a possibilidade de aplicar e captar fundos à taxa livre de risco em 

quantidades ilimitadas, ou seja, o investidor pode, portanto, emprestar ou tomar fundos 

emprestados na quantidade desejada a um taxa de juros igual à taxa de retorno de títulos sem 

risco. 

A oitava e nona hipóteses dizem respeito à homogeneidade de expectativas. Em 

primeiro lugar, supõe-se que os investidores preocupam-se com a média e com a variância dos 

retornos num único período, e que todos os investidores definem o período relevante 

exatamente da mesma maneira. E em segundo lugar, imagina-se que os investidores têm 

expectativas idênticas, em relação aos dados necessários para a otimização das carteiras. 

A décima hipótese é a que todos os ativos são negociáveis. Sendo todos os ativos, 

incluindo o capital humano, podem ser vendidos e comprados no mercado. 

O modelo CAPM específica à relação entre risco e retorno esperado sobre ativos 

quando os mesmos integram carteiras diversificadas, mas para avançarmos gradativamente no 

entendimento do modelo vejamos os pressupostos básicos de Brighan e Ehrhardt (2007 p.257) 

acerca do CAPM que são: 

1. Todos os investidores se concentram em um único período e busca maximizar a 

utilidade esperada de sua riqueza terminal escolhendo entre carteiras alternativas com base a 

cada retorno esperado e desvio padrão da carteira. 

2. Todos os investidores podem tomar emprestados ou emprestar uma quantia 

ilimitada a determinada taxa de juros livre de risco, Rf, e não há restrições com relação à 

venda a descoberto de qualquer ativo. 

3. Todos os investidores têm estimativas idênticas de retornos esperados, variâncias e 

covariâncias entre todos os ativos; isto é, os investidores têm expectativas homogêneas. 

4. Todos os ativos são perfeitamente divisíveis e perfeitamente líquidos, ou seja, 

podendo ser negociado ao preço corrente. 



32 

5. Não há custos de transação ou impostos. 

6. Todos os investidores aceitam o preço e partem do pressuposto de que a sua 

atividade de compra e venda não afetará os preços dos ativos, ou seja, os mesmos não têm 

força suficiente para provocar oscilações no mercado. 

7. As quantidades de todos os ativos são dadas e fixas. 

Com base nessas premissas nota-se que os investidores são racionais e avessos a 

qualquer risco, sustentando uma situação de equilíbrio de mercado, e partindo da suposição de 

estar em um mercado eficiente. O valor de um ativo reflete informações disponíveis a respeito 

da entidade que o emitiu, e assim qualquer informação pode afetar o preço de um ativo agindo 

diretamente na faixa do risco não diversificável. 

O mercado eficiente Gitman (2002 p.230) reconhece que o CAPM foi desenvolvido 

para explicar o comportamento dos preços dos títulos fornecendo mecanismo por meio dos 

quais os investidores podem avaliar o impacto do investimento proposto em títulos sobre o 

total da carteira. O CAPM baseia-se efetivamente no pressuposto da eficiência de mercado, no 

qual há muitos pequenos investidores, onde cada um deles possui a mesma informação e 

expectativas em relação aos títulos, não há restrições aos investimentos, nem impostos e nem 

custos pelas transações. Assim, todos os investidores são racionais, ou seja, avessos ao risco, 

preferindo assim retornos mais altos e riscos mais baixos.   

 
2.3 Conceitos Básicos de Risco e Retorno Acerca do CAPM 

A premissa básica para a avaliação de um investimento, principalmente quando se 

trata de ações é saber avaliar o risco e o retorno, com base nos quais se dão as principais 

decisões financeiras, representadas pelas expectativas de risco e retorno de um determinado 

ativo. O risco pode ser isolado ou diversificável, ou seja, de uma única ação ou de uma 

carteira de ações. Assim, a idéia de risco pode ser interpretada como expectativa de uma perda 

futura ou incerteza acerca da variabilidade desse risco. Já o retorno pode ser interpretado 

como o total de ganhos ou prejuízos dos investidores em um determinado ativo em um 

período de tempo.  

Segundo Fama (1965, p.45) muitas técnicas utilizadas para examinar as distribuições 

diárias do preço individual das ações são simples, ou seja, utilizando o modo contínuo para 

representar melhor uma distribuição normal. O retorno das ações é mensurado pelo Logaritmo 

Neperiano (Ln), conforme a equação (3): 
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Pj ,  t- 1
Rjt = Ln Pjt (3)

 
Onde: 

Rjt = retorno da ação j na data t modificado pelo Logaritmo Neperiano; 

Pt+1 = preço da ação j data t - 1; 

Pt = preço do ativo na data t. 

 

Nesse trabalho será utilizada a seguinte formula para o cálculo dos retornos, 

representado pela equação (4), que segundo Ross, Westerfield e Jaffe (2007, p.191) é mais 

conveniente sintetizar a informação referente a retornos em termos percentuais que em termos 

absolutos, porque a porcentagem vale para qualquer montante aplicado. 

 
R jt = (4)(P jt - P jt-1 ) 

P jt-1  
 Onde:  

Rjt = retorno do ativo j na data t; 

Pjt = preço da ação j na data t ou data de fechamento; 

Pjt -1 = preço da ação j na data t -1 ou data de fechamento anterior; 

 

Como exemplo pode-se ter um investimento inicial Pjt de $ 10.000, o investimento 

após o retorno de Pjt - 1 de $ 11.000, logo se tem um retorno sobre o ativo j de 10%. Se 

considerar que um investidor comprou ações e as revendeu, isso significa que o mesmo 

obteve um retorno de 10%. Porém se considerarmos que esse mesmo investidor comprou as 

ações e na data da venda ele vende por $ 9.000, teria uma perda financeira de $ 1.000 

causando um prejuízo, visto que, nesse caso o investidor não teria nem retornado nem ao 

menos conservado o valor de aquisição.  

 

2.3.1 Probabilidades e Distribuições 

A probabilidade é a possibilidade ou chance que um determinado evento ocorra. 

Gemam (2002, p.206) define que as probabilidades podem ser usadas para uma avaliação 

mais exata do risco e um ativo. Entende-se que se um determinado resultado possui 80% de 

chance de que ele ocorra, espera-se que ele possa ocorrer oito vezes em dez. Assim, se existe 
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20% de chance de que esse mesmo resultado não ocorra, sendo duas vezes em 10 perfazendo 

tanto as dez ocorrências como também o total possível a ser alcançado de chances. 

Brigham e Ehrhardt (2007, p.204) esclarecem que as probabilidades podem ser 

definidas para possíveis eventos, ou seja, retornos de um investimento. Assaf Neto (2008, 

p.219) destaca dois tipos de probabilidades, objetiva e subjetiva, sendo que a objetiva é 

definida quando se adquire uma experiência do passado para se ter uma estimativa de retorno 

futuro baseada em séries históricas de dados. Já a subjetiva decorre de eventos novos, sobre os 

quais não se tem nenhuma experiência prévia relevante, onde se devem estudar tendências de 

mercado, projeções de demanda, intuição e experiência profissional para lidar com os 

parâmetros subjetivos de probabilidade. 

A distribuição de probabilidades é uma função que faz a relação das probabilidades e 

seus resultados ou retornos, podendo os mesmos ser mostrados por um gráfico de barras, onde 

é possível observar a probabilidade de ocorrência dos retornos esperados, ou por um gráfico 

de distribuição das probabilidades, através do qual é possível verificar o retorno esperado e 

sua dispersão ao mesmo tempo.  

Nos gráficos das figuras 3, 4 e 5 encontram-se os gráficos de barras e o gráfico de 

distribuição respectivamente. 

Figura 3: Gráfico de Barras de Probabilidade do Ativo A 
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Fonte: Elaboração do Autor 
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Figura 4: Gráfico de Barras de Probabilidade do Ativo B 
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Fonte: Elaboração do Autor 

 

Os gráficos das figuras 3 e 4 estão representando respectivamente os ativos A e B, 

sendo que ambos possuem o mesmo retorno esperado de 10%. Porém, observa-se que o ativo 

A possui maior dispersão maior que a do ativo B, isso ocorre porque o ativo A possui uma 

dispersão do seu retorno entre 0,0 e 20 no eixo X o que diminui a sua probabilidade de 

ocorrência, o que o torna mais arriscado que o ativo B. A figura 3 representa a distribuição 

normal dos ativos A e B, onde se podem observar a dispersão de ambos os ativos. 

Figura 5: Gráfico da Distribuição Normal dos Ativos A e B 
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Fonte: Elaboração do Autor 
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2.3.2 Taxa de Retorno Esperada 

A equação (5) representa a taxa de retorno esperada dada pela média ponderada dos 
ativos A e B: 

 
R = P1R1 + P2R2 + ... + PnRn                                       (5) 

ou 
  _        n 
R = Σ PjRj               (6) 

                          j =1 

Onde: 

R = taxa de retorno esperada; 

Pj = probabilidade de ocorrência; 

Rj = retorno esperado do ativo j. 

 

Considerando os retornos dos ativos A e B que foram dados nas figuras 3 e 4 

respectivamente, onde se observa que os retornos esperados pelos dois ativos são de 10%, 

logo se tem: 

 

RA = 0,2(0,05) + 0,6(0,1) + 0,2(0,15) = 10% 

RB = 0,2(0,08) + 0,6(0,1) + 0,2(0,12) = 10% 

 

2.3.3 Desvio Padrão e Variância 

O cálculo da taxa do retorno esperada dada na equação (4), que é feita pela média 

ponderada não demonstra os riscos associados aos respectivos retornos, pois apenas com a 

média ponderada não é possível medir a dispersão em relação à média ou ponto central do 

gráfico da figura 3. Segundo Gitman (2002, p. 207) o desvio padrão é o indicador mais 

comum do risco de um ativo, o qual mede a dispersão, ou seja, a concentração da distribuição 

de probabilidades. Brigham e Ehrhardt (2007, p.208) destacam quatro passos para o cálculo 

do desvio padrão que é representado pelo símbolo σ, o sigma maiúsculo. O primeiro passo é 

calcular a taxa de retorno esperada, pela equação da média ponderada, dada pela equação a 

seguir: 

                 -         n 
R = Σ PjRj 

                          j =1
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O segundo passo é subtrair a taxa de retorno esperada R de cada possível resultado de 

Rj para obter um conjunto de desvios ao redor da taxa de retorno esperada para encontrar os 

desvios, conforme a seguir: 

                     _ 
Desvioj = Rj – R 
 

O terceiro passo é elevar ao quadrado cada desvio e multiplicar o resultado pela 

probabilidade de ocorrência do seu resultado correspondente, e sem seguida somar esses 

produtos para obter a variância (VAR = σ2), dado pela equação (7) a seguir: 

        n                  _ 

σ2 = Σ (Rj – R)2Pj                                                                                                                                        (7) 
                           j =1 

O quarto e último passo é calcular o desvio padrão, logo σ = desvio padrão, que é 

dado pela raiz quadrada da variância, conforme a equação (8) a seguir: 

                  n                 _ 

σ =            Σ (Rj – R)2Pj                                                                                                                       (8) 
                                          j =1 

 

Assim, o desvio padrão é essencialmente uma média ponderada dos desvios em 

relação ao valor esperado, e oferece a idéia da distância acima ou abaixo do valor esperado, o 

valor efetivo onde deverá se encontrar. Na tabela 1 os passos para o calculo do cálculo do 

desvio padrão dos ativos A e B que contém o mesmo retorno esperado, mas dispersões 

diferentes, onde: 

Tabela 1: Tabela do cálculo do desvio padrão dos ativos A e B 

R j –  R (R j –  R) 2 (R j –  R) 2P j VAR = σ2 σ
-5 25 5
0 0 0
5 25 5

R j –  R (R j –  R) 2 (R j –  R) 2P j VAR = σ2 σ
-2 4 1
0 0 0
2 4 1

Ativo B

Ativo A
10 3,16

2 1,26

 
Fonte: Elaboração do Autor 
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Observa-se que o ativo A possui um desvio padrão de 3,16 é muito maior que o do 

ativo B com desvio padrão de 1,26. Isso significa que o ativo A tem variações de retornos 

muito maiores, logo, a chance que o retorno esperado não se realize é muito maior. E por esta 

razão classificamos o ativo A muito mais arriscado que o ativo B. 

 

2.3.4 Coeficiente de Variação 

Entende-se que quando um ativo tiver maior desvio padrão, representa que esse ativo 

tem maior risco, e a tendência de qualquer investidor é de escolher o ativo que possui o menor 

desvio padrão. Isso ficou claro, uma vez que o desvio padrão mede o grau de dispersão em 

torno da média. Por exemplo, se considerarmos que um ativo possui o mesmo desvio padrão 

que outro, como saber qual é o ativo menos arriscado. Para esse tipo de situação pode-se 

utilizar o coeficiente de variação, que para Brigham e Ehrhardt (2007, p.211) mostra o risco 

por unidade de retorno e oferece uma base mais confiável para a comparação quando os 

retornos esperados de dois ativos não são iguais. Logo se tem o coeficiente de variação dado 

pela equação (9) que é o desvio padrão dividido pelo retorno esperado. 

Coeficiente de variação = CV = σ                  (9) 
         R 
Assim pode-se voltar a observar os ativos A e B, e pelo fato do ativo A possuir maior 

desvio padrão; logo, o mesmo deve apresentar o maior coeficiente de variação, conforme a 

tabela 2: 

Tabela 2: Tabela do cálculo do coeficiente de variação dos ativos A e B 

σ R CV

σ R CV

31,6%

12,6%
Ativo B

Ativo A
3,16

1,26

10,00

10,00

 
Fonte: Elaboração do Autor 

 
Em outro ensaio supõe-se que os ativos A e B possuam o mesmo desvio padrão, porém 

vai ser aumentado o retorno do ativo A em 5%, logo se vê o resultado a seguir na tabela 3: 
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Tabela 3: Tabela do cálculo do coeficiente de variação dos ativos A e B 

σ R CV

σ R CV

8,4%

12,6%
Ativo B

Ativo A
1,26

1,26

15,00

10,00

 
Fonte: Elaboração do Autor 

 
Na tabela 3 o ativo A está com o mesmo desvio padrão do ativo B, porém com um 

retorno maior. Isso mostra que o coeficiente de variação mostrou isoladamente os retornos, e 

o ativo A tornou-se mais interessante com uma variação menor que o ativo B baseado no 

retorno. 

 

2.3.5 Covariância, Correlação, Regressão Linear e o Risco das Carteiras. 
Na moderna teoria das carteiras apresentada por Markowitz (1952) e (1959), 

principalmente trouxe a evidência de que o risco de um ativo individual é diferente quando 

este mesmo ativo faz parte de uma carteira de ativos. Isso porque o risco do ativo é avaliado 

em relação ao seu risco total da carteira, ou seja, quanto maior for a diversificação da carteira 

menor será o risco da mesma, que dependendo do número de ativos que a carteira tiver esse 

risco pode ser considerado inexistente. Mas é impossível não existir risco da carteira, pois o 

risco diversificável pode deixar de existir, porém o risco não diversificável ainda existe, sendo 

a soma desses dois riscos igual ao risco total da carteira. 

O risco de uma carteira é possível se obter pelo desvio padrão da distribuição dos 

retornos das carteiras, conforme a equação (10), que representa o desvio padrão das carteiras 

dado por Brigham e Ehrhardt (2007, p.248) e Assaf Neto (2008, p.243) respectivamente: 

 

                             n                     _  
σp =         Σ (Rpj – Rp)2Pj                                                                                                                     (10) 

                                             j =1 

 

Onde: 
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σp = desvio padrão da carteira; 

Rpj = é o retorno da carteira sob j-ésimo estado da economia; 

Rp = taxa de retorno esperada da carteira; 

Pj = probabilidade de ocorrência do j-ésimo estado da economia. 

 

ou 

 
2 2 2 2 1 / 2
x x y y x y x, yx σ ]x W x W) + 2(W x σx σ ) +σp = W[ (

 
 

 Onde: 

 

 x yW , W   = respectivamente, participação do ativo X e do ativo Y na carteira; 

 
2 2

x , yσ σ   = variância dos retornos dos ativos X e Y, respectivamente; 

 σ x, y = covariância entre os ativos X e Y. (manter a variância). 

 

A covariância por sua vez proporciona verificar o relacionamento de determinados 

valores ou retornos entre si, ou seja, avaliam como X e Y se afastam ao mesmo tempo dos seus 

valores médios, mostrando a simetria entre si. Logo, nesse processo os valores covariam 

positivamente ou negativamente ou nem chegam a ter covariância entre si quando os valores 

apresentam covariância idêntica, obtendo assim COV = 0, e quando se tem COV > 0 o risco 

da carteira aumenta e quando COV < 0 a carteira se encontra protegida reduzindo o seu risco. 

Segundo Assaf Neto (2008, p. 255) a equação (11) representa o cálculo da covariância dos 

ativos X e Y: 

 

 
x

x, y k = 1

n - 1

n
(R X  - R X )

(11)
(R Y- R Y )

σ =
Σ

 
 

Onde:  

σ x, y = covariância entre os ativos X e Y; 

RX e RY = retorno esperado dos ativos X e Y; 
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R X e R Y
= retorno médio dos ativos X e Y;

 

n = número de previsões ou observações acerca do retorno. 

Ou substituída pela equação (12). 

 

σ x, y =  ρx, y   x  σx   x  σy                                         (12) 

 
Onde: 

ρx, y = coeficiente de correlação de X e Y; 

σx; σy = desvio padrão de X e Y.  

 

Na tabela 4 encontra-se o cálculo da covariância dos ativos X e Y, sendo que há três 

retornos esperados para cada ativo em cenários diferentes, sendo -10%, 30%, 50% com 

retorno médio de 23% e 15%, -10%, 5% com retorno médio de 5% respectivamente, 

considerando a mesma probabilidade de ocorrência para os dois ativos. 

Tabela 4: Tabela do cálculo da Covariância dos ativos X e Y. 

      

 R X (R X - R X ) R Y (R Y- R Y) (R X - R X ) x (R Y-  R Y ) n COV
-10% -33% 15% 10% -3%
30% 7% -10% -15% -1%
50% 27% 11% 6% 2%
23% 5% -3%

3 -1%

 
Fonte: Elaboração do Autor 

 

No caso dos ativos X e Y o resultado da covariância é negativo o que indica uma 

carteira balanceada, pois um ativo compensa o outro, pelo fato de apresentarem relação 

inversa, ou seja, há uma tendência de menor risco. 

Já o coeficiente de correlação, tem o papel de explicar o grau de relacionamento de 

dois ativos. Sendo que coeficiente de correlação varia de 1 a -1, e quanto mais próximo de -1 

significa que os ativos X e Y possuem correlação negativa perfeita que se deve interpretar 

como dois ativos inversamente correlacionados, ou seja, se X sofre uma queda Y tende a subir. 

Se os ativos apresentarem correlação de + 1 é porque possuem correlação perfeita; assim, 

quando um ativo sobe o outro também sobe. E se o coeficiente de correlação for igual a 0 é 

porque os ativos são totalmente independentes entre si, ou seja, não há nenhuma correlação. 

Assaf Neto (2008, p.259) destaca que o coeficiente de correlação varia entre -1 e +1, ou seja, - 
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1 < ρx, y < + 1, sendo interpretado em função do resultado de sinal esperados. Na figura 6 são 

mostradas diferentes associações de correlação. 

Figura 6 – Coeficiente de correlação em diferentes associações 
 

0 < ρx,y <  1 ρx,y =  1 - 1 < ρx,y < 0

ρx,y =  -1 ρx,y  = 0

Correlação 
Positiva

Correlação 
Positiva Perfeita

Correlação 
Negativa

Correlação 
Negativa Perfeita

Correlação 
Positiva

 
Fonte: Adapatado Assaf Neto (2008, p. 258). 

 

Já a equação (13) representa o cálculo do coeficiente de correlação linear, onde se 

pode partir da equação (11) que representa a covariância, para fazer o cálculo: 

ρx, y =      σ x, y                                     (13)  
                σx x σy 
Onde: 

ρx, y = Coeficiente de correlação; 

σ x, y = Covariância de x, y; 

σx x σy = Desvio padrão de x e y. 

A seguir é apresentada a equação (14) geral de cálculo do coeficiente de correlação 

linear:  

 Como o a equação (13) é a mais difundida em finanças, pode-se assim utilizá-la em 

um exemplo, no qual considere que o ativo X e Y possuem desvio padrão igual a 3,16% e 

1,26% respectivamente e covariância de 0,033%, logo: 
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 2
x x

ρ x, y n
1 / 2

2 2
2 2

n n
Y)

YX )
x

( Σ

X ) (

ΣX
( Σ Σ

(14)
Σ

=
ΣX Y ( Y )Σ

 

ρx, y =     σ x, y =            0,00033           = 0,825    
               σx x σy                  0,0316 x 0,0126 
 
Os ativos X e Y possuem correlação positiva próxima de 1 o que significa que estes 

dois ativos devem ter a mesma tendência de retorno esperado, lembrando que isso não 

significa uma boa diversificação para uma determinada carteira, pelo fato das carteiras 

possuírem retornos similares representando um grau de risco proporcional. 

A respeito da regressão linear, Assa Neto (2008, p.259) destaca que, ao identificar 

uma correlação entre as variáveis, é interessante que se expresse o seu relacionamento por 

meio de uma equação, sendo esse o objetivo da análise de regressão, a qual permite além de 

da identificação da relação das variáveis, importantes projeções futuras. Então, para uma 

correlação linear, a equação da reta ajustada, em que os valores de X explicarão os de Y, que é 

definida pela equação (15) como segue: 

 

Y = α + bX            (15) 

Onde: 

Y = variável explicada ou dependente; 

X = variável explicativa ou independente; 

α = parâmetro linear do modelo, ou ordenada de origem;  

b = parâmetro angular, ou coeficiente de inclinação; 

 

Conforme Brigham e Ehrhardt (2007, p.226), uma vez que os dados tenham sidos 

diagramados, e a linha de regressão tenha sido traçada sobre o gráfico no papel, pode-se 

estimar seu intercepto e inclinação, os valores α e b na equação Y = α + bX. Assim, é 

possível obter a inclinação mediante calculadora, ou até mesmo no computador, desde que se 

obtenham os retornos históricos dos ativos e retornos históricos do mercado, no caso de uma 

ação ou de uma carteira de ações. 
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De acordo com Hair et al (2005, p.137), a regressão tem como objetivo prever uma 

única variável dependente a partir de uma ou mais variáveis independentes. Assim, essa 

regressão linear simples pode ser utilizada para o cálculo dos coeficientes de inclinação, mais 

conhecido como o beta do ativo. 

 

2.3.6 Carteira Eficiente e Reta do Mercado de Capitais CML 

A figura 7 mostra a curva de indiferença que é tangente à fronteira eficiente. É 

possível evidenciar pelas curvas que investidor A é avesso, o B indiferente e o C é propenso 

ao risco; logo, os investidores B que estão indiferentes ao risco e que tangenciam a fronteira 

eficiente terão menor exposição ao risco a um determinado retorno esperado representado por 

E (Rp). 

Figura 7: Gráfico das curvas de indiferença e grau de aversão dos investidores A, B e C. 

   Risco (σp)

E(Rp) = Rp

A

B

C

Fronteira 
Eficiente

 
Fonte: Elaboração do Autor 

Já a figura 8 demonstra a fronteira eficiente das carteiras representado pela linha em 

negrito um conjunto eficiente de carteiras de Markowitz, que determina a posição que indica a 

maximização do retorno e o menor risco possível para o investidor. Já dentro do conjunto 

viável, se tem as carteiras que possuem maiores riscos representados pelo desvio padrão dos 

retornos, porém com o mesmo retorno esperado dos investidores que tangenciam a fronteira 

eficiente. 
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Figura 8: Gráfico da Fronteira Eficiente 
E(Rp) 

   Risco (σp)

Conjunto Viável

Conjunto Eficiente
Fronteira
 Eficiente

 
Fonte: Adaptado Brigham e Ehrhardt (2007, p.255). 

A hipótese de mercados eficientes admitiu que as carteiras formadas de ativos com 

risco combinado e composto por ativos livres de risco, sendo que a representação de um ativo 

livre de risco é dada pela taxa livre de risco Rf, que é dada por um parâmetro econômico 

estipulado para um determinado mercado de capitais. Esse parâmetro pode ser dado pelos 

juros dos títulos da dívida pública, por exemplo. Se a taxa livre de risco é fixa e estipulada por 

um determinado mercado, pode-se dizer que ela isoladamente seria uma reta em um gráfico 

de risco e retorno, porém como se observa no gráfico da figura 9, o investidor espera um 

retorno maior que a taxa livre de risco pelo fato de assumir maiores riscos na diversificação 

de títulos que também assumem um risco maior, ou seja, quanto maior for o risco padrão 

maior é o retorno esperado, a inclinação da linha é chamada de reta de mercado de capitais.  

 
Figura 9: Gráfico da Taxa Livre de Risco e Linha de Mercado de Capitais 

E(Rp) = Rp

Risco (σp)

Reta do Mercado 
de Capitais

Taxa Livre de Risco Rf

 
Fonte: Adaptado Sharpe (1964, p.426). 
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Mesclando os gráficos 7, 8 e 9, podem ser observados no gráfico da figura 10 as 

carteiras e o comportamento dos investidores B do gráfico da figura 7 inseridos na reta de 

mercados de capitais o CML Capital Market Line. O ponto M é tangente à fronteira eficiente 

do conjunto viável de oportunidades o que indica uma carteira compostas com ativos 

individuais de risco em um determinado mercado de capitais. Logo, o ponto M é denominado 

de retorno mercado.  

Já as carteiras à direita do ponto M, são possíveis de ser adquiridas pelos investidores 

que conseguirem captar recursos no mercado eficiente, ou seja, a taxa livre de risco, para 

aplicar estes recursos em fundos adicionais em ativos com risco, que é dado pelo ponto M. As 

carteiras localizadas à esquerda do ponto M, são títulos com maior participação da taxa livre 

de risco, o que significa menor risco e menor retorno. Já o ponto P seria o ponto ótimo da 

carteira que está posicionado o investidor B em relação a sua curva de indiferença. 

 
Figura 10: Gráfico das carteiras com ativos com e sem risco e carteira ótima 

E(Rp) 

Risco (σp)

Reta do Mercado 
de Capitais

Rf

B

Fronteira 
Eficiente

Rm

(σM)

 
Fonte: Elaboração do Autor 

 
É importante destacar que o ponto M está localizado na fronteira eficiente, pelo fato de 

conter apenas o risco sistemático ou não diversificável, que não se altera pela diversificação 

de carteiras ou ativos, sendo representado pela taxa livre de risco e o retorno do mercado, o 

que em teoria traduz o ponto ótimo entre risco e retorno. No gráfico da figura 11 verifica-se 

que a taxa livre de risco é constante pelo fato de representar a taxa de juros do tesouro de uma 

determinada economia ou país e o ponto M representa o encontro da taxa livre de risco 

somado ao prêmio pelo risco do mercado, ou seja, à parcela não sistemática ou risco 

diversificável. 
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Figura 11: Gráfico do Prêmio pelo Risco do Mercado. 
E(Rp) 

Risco (σp)

Rf

Rm

(σM)

Prêmio pelo o 
Risco de Mercado

CML

 
Fonte: Adaptado Assaf Neto (2008, p.266). 

 
A CML, a reta inclinada que parte da taxa livre de risco  Rf e segundo Brigham e 

Ehrhardt (2007, p.259 e 260) possui uma intersecção da taxa livre de risco Rf e uma inclinação 

de (Rm – Rf) / σm, que ponderada ao desvio padrão da carteira σp é igual ao retorno esperado 

E(Rp). Logo, a equação da CML pode ser representada pela equação (16): 

 R m  - R f

σm
σp (16)CML = R f x

 
Onde: 

Rf = Taxa livre de risco; 

Rm = Retorno do mercado; 

σm = desvio padrão do mercado; 

σp = desvio padrão da carteira; 

Com a equação (16) e o conceito do retorno esperado pode-se considerar que o 

investidor B do gráfico da figura 10 tomou recursos emprestados para investir em uma 

carteira que tenha 55% de títulos do tesouro, representando ativos sem risco, e 45% de ativos 

com risco representado por ações de empresas cadastradas na Bolsa de Valores de São Paulo, 

por exemplo.  

O investimento se apresenta com um retorno esperado de 20% e um desvio padrão de 

25% na parte que corresponde aos ativos de risco que compõe a carteira, e 10% de retorno 

esperado e 0 de desvio padrão representando os ativos sem risco. Logo, se tem os seguintes 
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resultados dessa carteira composto pelo retorno esperado e desvio padrão respectivamente, 

dessa decisão que está representado pelo gráfico da figura 12: 

Retorno esperado = E (Rp) = (20% x 0,45) + (10% x 0,55) = 9,0% + 5,5 = 14,5%. 

Desvio padrão da carteira = σp = (0,552 x 0,252)1/2 = (0,018906) 1/2 = 13,75%. 

 

Figura 12: Gráfico da Carteira Composta por Títulos com e sem Risco 
E(Rp) 

Risco (σp)

Rf = 10%

B

Rm = 20%

(σM)

13,75% 25%%

CML 

M 

Rp = 14,5%

 
Fonte: Elaboração do Autor 

 

Nesta condição o investidor B ficou abaixo do retorno esperado pelo mercado e 

distante do ponto ótimo da carteira eficiente. Logo, os 4,5% recebidos de retorno da carteira 

são correspondentes ao prêmio pelo risco não sistemático ou diversificado, que representa 

45% da carteira. Na medida em que o percentual da parte sem risco aumenta, a tendência é 

que gradativamente o retorno caia até atingir os 10% de taxa livre de risco. 

 

 

2.4 O CAPM 
Sharpe (1964) criador do modelo CAPM “Capital Asset Pricing Model”, fez uma 

ótima revisão literária sobre os modelos de precificação de ativos já existentes na época, que 

começou a ser desenvolvido por Markowitz (1952), o qual foi o professor que forneceu as 

principais ideias para o desenvolvimento do modelo. O modelo desenvolvido por Harry 

Markowitz tinha o propósito de analisar o comportamento do risco do retorno esperado e sua 

variância, porém enfrentava uma grande dificuldade que era a de efetuar o cálculo das 

covariâncias dos ativos individuais. Dentro dessa dificuldade Willian F. Sharpe começou a 

desenvolver em uma nova proposta de solução.  



49 

Além dos trabalhos de Markowitz (1952) e (1959), Sharpe (1964) citam outros autores 

como referência em sua revisão como Tobin (1958) em relação aos principais trabalhos 

envolvendo modelos de negócio com a escolha de ativo debaixo de condições de risco em 

ambiente de certeza utilizando o modelo de Markowitz.  

Além da grande contribuição desses trabalhos para a teoria em finanças, e outros 

citados da época eram modelos normativos e todos destacavam isoladamente o 

comportamento dos investidores. Assim, não chegaram a construir uma teoria com a hipótese 

de equilíbrio de mercado dos preços dos ativos sobre condições de risco, ou seja, o autor 

estabeleceu uma relação entre o preço de um ativo e vários componentes do seu risco total. 

Por estas razões o autor garantiu um novo modelo de determinação de preços dos ativos, 

conhecido como modelo CAPM, demonstrando a relação do retorno esperado de um ativo 

num mercado hipoteticamente equilibrado, incluindo o risco não diversificável ou sistemático 

dado pelo coeficiente beta estimado. 

Sem dúvida, a contribuição de Harry Markowitz foi a mais importante para se chegar 

ao modelo do CAPM, pois o seu modelo estatístico de precificação de ativos utilizava a 

covariância que era dada por uma inversão matricial, a qual tinha como dificuldade maior a 

precificação de um ativo individual dificultando a correta precificação das carteiras de ativos. 

Sendo assim, a solução encontrada por Sharpe (1964) foi a de substituir o cálculo da 

covariância entre os retornos dos ativos pelo coeficiente de correlação linear, ou seja, pelo 

beta.  

A solução do beta consolidou o entendimento do risco não diversificável, fatores que 

atingem todas as empresas e que não são de controle das mesmas, como o impacto no preço 

dos ativos dados por fatores externos, tais como crises causadas por mudanças políticas, 

guerras, inflação fora de controle, boatos no mercado financeiro de fusões, aquisições e 

incorporações.  

Logo, o beta se destaca sendo a medida do risco dos retornos esperado não 

diversificável e quando houver oscilações no mercado os betas das empresas tendem a oscilar 

também, representando volatilidade na sua utilização no modelo CAPM, diferentemente do 

risco diversificável que pode ser eliminado por meio da diversificação de ativos. Este tipo de 

risco geralmente refere-se a fatores das próprias empresas, tais como fraude, greve e perda de 

mercado.  

Para Gitman (2002 p.221) qualquer investidor pode criar uma carteira de ativos que 

eliminará todos, ou virtualmente todos os riscos diversificáveis, que são os mais relevantes, e 

merecem maior atenção dos investidores, pois refletem a contribuição de um ativo ao risco da 
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carteira. A medição desse risco deve ter importância primária na seleção dos ativos ilustrados 

na figura 13, a seguir, que possuem a maioria das características desejadas de risco-retorno, o 

que se pode perceber a importância da substituição da covariância pelo coeficiente beta, pelo 

fato de simplificar os cálculos no modelo CAPM. 

Figura 13: Risco da carteira e diversificação 

                         Risco diversificável

Risco
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Número de Títulos ativos na Carteira  
Fonte: Adaptado: Gitman (2002 p.221) 

 
Observa-se que na figura 13 se tem o risco total que representa a soma dos dois riscos, 

sendo que o não diversificável tende a ser constante conforme a proposta do beta, já o risco 

diversificável tende a diminuir com a adição de mais ativos na carteira atingindo um risco 

mínimo. Ainda sobre esta análise para Brighan e Ehrhardt (2007 p.220) a principal conclusão 

do CAPM, é que o risco relevante de uma ação individual é sua contribuição para o risco com 

que a ação contribui para uma carteira bem diversificada. 

 

2.4.1 A escolha do Modelo CAPM 

Há algumas considerações sobre o modelo CAPM, como a de Brighan e Ehrhardt 

(2007 p.236) que o CAPM é amplamente utilizado pelos analistas, investidores e empresas, e 

ressaltam várias preocupações a respeito da sua validade citando os trabalhos de testes 

empíricos feitos por Fama e French (1992) acerca do modelo.  

Profissionais e acadêmicos há muito tempo já tinham reconhecido limitações do 

CAPM, e através de pesquisas empíricas procuram melhorá-lo, destacando o modelo 

multibeta que é o risco medido em relação a um conjunto de fatores que determinam o 
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comportamento dos retornos dos ativos, enquanto o CAPM mede o risco somente em relação 

ao retorno de mercado, como apresentado na SML. 

Como todo modelo é testado através das revisões teóricas ao longo do tempo com o 

CAPM não foi diferente. Então, Fama e French (1992) encontraram duas variáveis que são 

relacionadas aos preços dos ativos: o tamanho da empresa e o valor do patrimônio ou de livro. 

Os autores concluíram que os retornos do capital estavam inversamente relacionados ao 

tamanho da empresa e o valor escritural da mesma, demonstrado pelo Patrimônio Líquido.  

Levando em conta estas duas variáveis o beta perde sua relevância ao explicar os 

retornos das empresas menores, que relativamente apresentaram retornos muito altos, ou seja, 

estes retornos são relativamente altos em ações com baixos índices de valor de mercado pelo 

valor de livro, concluindo assim que o beta não tem relação com o retorno do ativo. 

Perante esta análise Copeland, Koller e Murrin (2002, p.227) afirmam que se pode 

estimar o retorno necessário consultando o porte da empresa e sua razão de mercado em uma 

tabela de ágios médios pelo risco além da taxa livre de risco, proporcionando assim uma 

melhor utilização do modelo CAPM. Já Fama e French (1992) propõem uma abordagem de 

múltiplos fatores como modelo de precificação por arbitragem o APM, nada mais que um 

análogo do CAPM, porém com múltiplos fatores. 

Definitivamente um dos trabalhos que mais contribuiu para a escolha do CAPM foi o 

de Khotari, Shanken e Sloan (1995) com cinco conclusões principais em defesa do modelo 

dos ensaios feitos por Fama e French (1992). Na primeira, estatisticamente chegaram a 

retornos entre 6% a 9% ao ano pelo risco Beta; na segunda, provaram que os ensaios feitos, 

foram de baixo valor para ser capaz de rejeitar um ágio pelo risco ligado ao Beta de 6% no 

período estudado pelos autores; na terceira, os autores criticaram que Fama e Frech (1992) 

usaram retornos anuais para o cálculo do beta a fim de evitar sazonalidade dos retornos; na 

quarta, constataram que Fama e French estavam corretos quanto ao porte da empresa 

afirmando que está ligado sim ao retorno, mas, provaram, em contrapartida que a contribuição 

econômica é menor que 1%; a quinta conclusão foi quanto à base de dados da Compustat 

utilizada, não relevante na época. 

Referente essa última constatação vale a pena ressaltar que a base de dados da 

Compustat em 1978 foi expandida de 2.700 para 6.000 empresas, por conta das empresas de 

pequeno porte que haviam sobrevivido até 1978. Ainda sobre a alteração da base de dados 

Copeland, Koller e Murrin (2002, p.230) definem que as taxas de retorno eram mais elevadas 

do que as das empresas de pequeno porte que quebraram e não foram incluídas na base de 
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dados. Consequentemente, os retornos das pequenas empresas armazenados no sistema da 

Compustat estavam distorcidos para mais. 

Com essas constatações entende-se que o CAPM ainda é uma teoria robusta, porém, 

até hoje, por mais críticas e testes empíricos acerca da teoria de precificação de ativos, ainda 

não surgiu solução que a substituísse com a mesma robustez. Mesmo reconhecendo que há 

muitos análogos do CAPM para sua melhoria, e que devem ser utilizados dependendo de cada 

mercado de cada ativo ou carteira, o CAPM será utilizado para definir os retornos esperados 

dessa pesquisa. 

 

2.4.2 O Coeficiente Beta 

O coeficiente beta é o risco relevante de uma ação individual sendo o mesmo definido 

pelo modelo CAPM como a quantidade de risco que um ativo contribui para a carteira do 

mercado, ou seja, ele mede o risco não diversificável. O beta é um índice volátil do retorno de 

um ativo em resposta às mudanças do retorno do mercado, e pode ser dado pelos retornos 

históricos de um ativo em relação aos retornos do mercado. 

A relação do retorno de um ativo e o retorno de mercado resultará na derivação do 

beta que pode ser demonstrado graficamente na figura 14 utilizando dois ativos A1 e A2. 

Logo, estatisticamente é demonstrado que cada ativo possui a sua linha característica de 

inclinação que é o próprio beta ajustado entre a relação das coordenadas do gráfico. A 

medição do beta é efetuada pelo uso da análise de regressão de mínimos quadrados para 

chegar ao coeficiente de regressão (bj) na equação (17) da linha característica, onde se tem: 

Rj = aj + βjRm + ej                    (17) 

Onde: 

Rj = retorno do ativo j; 

aj = o intercepto; 

βj = coeficiente beta; 

ej = erro randômico, que mede o risco diversificável ou não-diversificável do ativo j. 

Já o coeficiente beta derivado de dados de retorno é mensurado pela equação (18): 

 βj =   σj    rjm                                                        (18)  
                    σm 
 Onde: 

βj = coeficiente beta; 

σj = desvio padrão do retorno esperado das j-ésimas ações; 
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σm = desvio padrão do retorno esperado do mercado; 

rjm = correlação entre os retornos esperados das j-ésimas ações da carteira e retorno esperado 

de mercado. 

Figura 14: Gráfico dos desvios do beta 
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Fonte: Adaptado: Gitman (2002 p.223) 

 
Analisando o gráfico da figura 14 observa-se que o eixo horizontal (X) mede os 

retornos de mercado e o eixo vertical (Y) mede os retornos de cada ativo o A1 e o A2. Em 

1994 o ativo A1 teve um retorno de 20% quando o retorno do mercado estava em 10%. 

Observa-se também que o beta para o ativo A2 está próximo de 0,80, e para o ativo A1 o beta 

está em 1,30. 

A tendência de um ativo se mover é refletida no coeficiente beta; logo, os ativos 

podem ser classificados como de risco baixo, médio ou alto, o que nos leva, a saber, 

interpretar o beta como segue: 

Beta de 1,0 indica em geral a mesma reação ou risco que o mercado, ou seja, se o 

mercado subir ou cair em 15%, o ativo tende ir à mesma direção devendo também subir ou 

cair respectivamente os mesmos 15%, indicando assim um risco médio. O mesmo deve 
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acontecer com uma carteira de ativos que deverá seguir os índices de mercado reagindo 

igualmente, tendo uma volatilidade média. 

Beta de 0,5 indica apenas a metade da reação ou risco que o mercado, ou seja, o ativo 

tem somente a metade da volatilidade do mercado, devendo subir ou cair nesta mesma 

proporção. Assim, uma carteira de ativos com o beta de 0,5 terá a metade do risco de uma 

carteira de ativos com beta de 1,0. 

Beta de 2,0 indica duas vezes com maior reação ou risco que o mercado, ou seja, o 

ativo será duas vezes mais volátil que uma ação média; logo, uma carteira de ativos com este 

beta será duas vezes mais arriscada que uma carteira média e uma carteira de ativos como 

essa poderia dobrar ou cair pela metade rapidamente. Neste caso a carteira possui o maior 

retorno e o maior risco concomitantemente. 

Pode-se observar também no gráfico da figura 15 que representa a volatilidade relativa 

de três ativos com betas de 2,0, 1,0 e 0,5 dos ativos A1, A2 e A3 respectivamente. 

 
Figura 15: Gráfico da volatilidade relativa do ativo 
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Fonte: Elaboração do Autor 
 

Assim, o gráfico da figura 15 pressupõe que em 1999 todos os ativos A1, A2 e A3 

tiveram os mesmos retornos (10%) embora sendo ativos de baixo, médio e alto risco. Já no 
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ano de 2000 o mercado se elevou rapidamente fazendo com que o retorno da carteira do ativo 

A2 ficasse em 17%. Todos os ativos reagiram positivamente, o ativo A1 disparou para 30% e 

o ativo A3 foi para apenas 12%. Considerando que em 2001 o retorno do mercado foi de -

10%, pode-se observar que o ativo A3 que tem menor retorno, porém maior risco, tende a um 

retorno de 0%, já o ativo A2 que tinha retorno médio caiu para -10%, e por fim o ativo A1 

que maior retorno, e maior risco, caíram bruscamente para -30%. Assim todas as carteiras 

reagiram conforme a volatilidade do mercado. 

Para Copeland, Koller e Murrin (2002 p.219) o beta da carteira do mercado como um 

todo é 1,0, o que significa que o beta do capital ordinário de uma empresa média também será 

próximo de 1,0, e que é muito raro um beta superior a 2,0 e menor que 0,3. 

Um exemplo do cálculo do coeficiente beta de Brighan e Ehrhardt (2007 p.227) pode 

ser realizado sem problemas em uma calculadora, porém, a maneira mais prática é calcular o 

beta com um software de estatística ou no computador utilizando a função regressão no Excel, 

conforme exemplo a seguir: 

O coeficiente beta mede a tendência de um ativo mover-se conforme o mercado. 

Assim, se o ativo move igualmente ao comportamento médio do mercado pode-se considerar 

um beta 1,0. O beta é encontrado pela regressão dos retornos dos ativos contra o retorno em 

alguns mercados. A tabela 5 em planilha Excel mostra três anos 1998, 1999 e 2000. Os 

retornos do mercado Rm e dos ativos Kl, Ka e Kh, possuem retornos baixo, médio e alto 

respectivamente. 

 
Tabela 5: Retorno do mercado e dos ativos 

A B C D E
6 Ano Rm Kl Ka Kh
7 1998 10% 10% 10% 10%
8 1999 20% 15% 20% 30%
9 2000 -10% 0% -10% -30%  

Fonte: Adaptado Brighan e Ehrhardt (2007) – material complementar 
 

A tabela 5 mostra a tela de regressão que é obtida pelo menu da planilha eletrônica 

Excel seguindo o caminho: ferramentas, análise de dados e depois escolher a opção regressão 

e fazer a range conforme o exemplo do cálculo do beta do ativo Kh, ou seja, o range do eixo Y 

deve-se entrar com os dados dos retornos do ativo, e na range do eixo X com os dados dos 

retornos de mercado, conforme a tabela 5 e figura 15 com os dados. É importante ressaltar 

que a equação (18), que representa a regressão linear, Y = α + bX. 
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Após executar a regressão na planilha eletrônica Excel obtém-se os resultados, onde é 

encontrado o coeficiente beta do ativo Kh (neste caso igual a 2,0) mostrado no resultado do 

coeficiente beta dado em X Variable 1 da tabela 6. Pode-se perceber que este resultado é de 

um ativo com alta volatilidade, ou seja, alto risco e retorno o que significa que este ativo é 

duas vezes mais volátil que a média. Assim, a robustez desse cálculo pode ser comparada com 

a análise da figura 12 e suas inclinações onde o ativo A1 tem o beta de 2,0 e possui os 

mesmos dados do ativo Kh que são dados na figura 15. Na seqüência, são apresentados os 

resultados da regressão de médio risco com beta de 1,0 e de baixo risco com beta de 0,5 dos 

ativos Ka e Kl da figura 15 e dados nas tabelas 7 e 8 respectivamente. 

Tabela 6: Resultado da regressão do ativo Kh 

SUMMARY OUTPUT

Regression Statistics
Multiple R 1
R Square 1
Adjusted R Square 1
Standard Error 5,5511E-17
Observations 3

ANOVA

df SS MS F
Signific
ance F

Regression 1 0,186666667 0,186667 6,06E+31 8E-17
Residual 1 3,08149E-33 3,08E-33
Total 2 0,186666667

Coefficients Standard Error t Stat P-value
Lower 
95%

Upper 
95%

Lower 
95,0%

Upper 
95,0%

Intercept -0,1 3,63406E-17 -2,8E+15 2,31E-16 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1
X Variable 1 2,0              2,56967E-16 7,78E+15 8,18E-17 2 2 2 2  

Fonte: Adaptado Brighan e Ehrhardt (2007) – material complementar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



57 

Tabela 7 – Resultado da regressão do ativo Ka 

SUMMARY OUTPUT

Regression Statistics
Multiple R 1
R Square 1
Adjusted R Square 1
Standard Error 0
Observations 3

ANOVA
df SS MS F Significance F

Regression 1 0,046667 0,046667 #NÚM! #NÚM!
Residual 1 0 0
Total 2 0,046667

Coefficients
Standard 

Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95%
Lower 
95,0%

Upper 
95,0%

Intercept 1,388E-17 0 65535 #NÚM! 1,39E-17 1,39E-17 1,39E-17 1,39E-17
X Variable 1 1,0            0 65535 #NÚM! 1 1 1 1  

Fonte: Adaptado Brighan e Ehrhardt (2007) – material complementar 
 

Tabela 8: Resultado da regressão do ativo Kl 

SUMMARY OUTPUT

Regression Statistics
Multiple R 1
R Square 1
Adjusted R Square 1
Standard Error 0
Observations 3

ANOVA
df SS MS F Significance F

Regression 1 0,011667 0,011667 #NÚM! #NÚM!
Residual 1 0 0
Total 2 0,011667

Coefficients
Standard 

Error t Stat P-value
Lower 
95%

Upper 
95%

Lower 
95,0%

Upper 
95,0%

Intercept 0,05 0 65535 #NÚM! 0,05 0,05 0,05 0,05
X Variable 1 0,5 0 65535 #NÚM! 0,5 0,5 0,5 0,5  

Fonte: Adaptado Brighan e Ehrhardt (2007) – material complementar 
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O primeiro passo, para a análise de regressão é compilar os dados, que podem ser 

diários, semanais, mensais, trimestrais ou qualquer outro parâmetro de tempo. Vale ressaltar 

que os analistas de mercado geralmente preferem trabalhar com dados mensais acumulados 

em cinco anos, diferentemente do nosso exemplo que apenas abrange dados anuais. 

O modelo do CAPM parte do pressuposto da hipótese do mercado eficiente. Assim, 

suas variáveis representam valores esperados antes dos resultados efetivos, e o beta 

geralmente é obtido como demonstrado na tabela 5, ou seja, são utilizados dados do passado 

para calculá-lo. É assumido que este cálculo tem como pressuposto básico que a volatilidade 

relativa do ativo seja o mesmo do futuro, ao invés de representar a volatilidade esperada do 

retorno do ativo contra o retorno do mercado durante algum período do futuro. 

Assim, os valores do beta dependem diretamente do intervalo de tempo usado para os 

cálculos dos retornos e também da quantidade de retornos utilizados na análise de regressão, 

ou seja, os intervalos de tempo podem refletir em resultados de betas diferentes para os 

mesmos ativos selecionados, ou seja, podem surgir diferenças entre amostras mensais e 

diárias como exemplo. 

Não se pode deixar de citar que os cálculos dos betas das carteiras são os mesmos para 

os ativos individuais, porém é necessário utilizar a inclusão da proporcionalidade que cada 

ativo representa na carteira e multiplicar pelos betas dos ativos e depois somar todos os 

produtos para chegar ao beta da carteira, que é dada segundo a equação (19) a seguir: 

 

βp = (Pj1 x βj1) + (Pj2 x βj2) + ... + (Pjn x βjn)                             (19) 

Onde:  

Pj = proporção do ativo j em relação à carteira; 

βj = beta do ativo j; 

(Pjn x βjn) = n quantidade de ativos da carteira e suas proporções e betas. 

 

2.4.3 A Equação do Modelo CAPM 

 Após a apresentação do conceito do beta que pela teoria do CAPM é a medida mais 

apropriada do risco relevante de um ativo, então o modelo CAPM deve especificar o 

relacionamento entre o risco e o retorno, tendo como referência o risco medido pelo beta e a 

taxa de retorno requerida pelos investidos por assumir o risco do investimento. Conforme 

Gitman (2002 p.225) o coeficiente beta mede o risco não diversificável o modelo de 

precificação de ativos de capital o CAPM é dada pela equação (20). 
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 Rj = Rf + (Rm – Rf) x βj                   (20) 
Onde: 

Rj = Retorno esperado do ativo j; 

Rf = Taxa livre de risco, dada pelo retorno de títulos de longo prazo do Tesouro; 

Bj = O coeficiente beta ou risco não diversificável do ativo j; 

Rm = Retorno do mercado, ou sobre a carteira de ativos do mercado; 

(Rm – Rf) = Prêmio pelo risco de mercado assumido pelo investidor; 

(Rm – Rf) x βj = Prêmio do ativo j. 

 

É possível dar uma aplicação simples da equação (20), considerando que um 

determinado ativo que possui uma taxa de livre de risco Rf de 8%, um beta de 1,3 e o retorno 

do mercado Rm de 12%. Aplicando a equação se tem: 

 

Rj = 8% + (12% - 8%) x 1,3 = 8% + 5,2% = 13,2% 

 

Observa-se em primeiro lugar que o retorno exigido desse ativo é de 13,2% , composto 

do prêmio pelo risco de mercado é de 4%, ou seja, o retorno do mercado de 12% menos a taxa 

livre de risco de 8%, e quando multiplicado pelo beta de 1,3 se tem exatamente no prêmio 

pelo risco de 5,2%.  

Essa equação representa o relacionamento entre o retorno exigido e o risco que é 

chamado e linha de mercado de títulos (SML) que significa Security Market Line quando 

representado graficamente. Logo, a SML mostra este relacionamento que é dado pelo risco 

não diversificável o beta no eixo X, e o eixo Y que mostra os retornos, sendo a taxa livre de 

risco Rf, o retorno do mercado Rm e o retorno exigido. Para demonstrar, o gráfico SML dado 

pela figura 16, vai considerar os dados do nosso exemplo dado anteriormente, onde o beta é 

de 1,3, taxa livre de risco Rf de 8%, retorno do mercado Rm de 12% e o retorno exigido Rj do 

ativo j de 13,2%. Esta distribuição dos valores do gráfico da figura 14 pode-se observar 

melhor na tabela 9 a seguir: 
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Tabela 9: Dados do gráfico da figura 14 

Rf (Rm-Rf) Rm Beta Prêmio j Rj
8,0% 4,0% 12,0% 1,3 5,2% 13,2%
8,0% 4,0% 12,0% 0,5 2,0% 10,0%
8,0% 4,0% 12,0% 1,0 4,0% 12,0%
8,0% 4,0% 12,0% 2,0 8,0% 16,0%  

Fonte: Elaboração do Autor 
 

A tabela 9 contém os dados mais importantes do nosso gráfico da figura 16 a seguir, 

mas outro dado importante é uma interpretação de que a taxa livre de risco Rf do ativo j é livre 

de qualquer risco, tendo um retorno sem risco de 8%. Portanto, o beta associado a este ativo é 

igual à zero, ou seja, o beta zero reflete um ativo sem risco por si próprio e também não será 

afetado pelas oscilações do retorno do mercado. 

Figura 16: Gráfico da linha de mercados de títulos SML 
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Fonte: Elaboração do Autor 

 
A SML também pode alterar a inclinação da reta SML, dada por alterações na taxa 

livre de risco e aversão ao risco. A taxa livre de risco pode alterar o retorno exigido da SML 

conforme o tempo, pois essa variável está diretamente ligada ao comportamento das 

expectativas inflacionárias, não resultando na alteração do beta, mas sim na alteração do 

retorno exigido, pois conforme citado anteriormente o beta é zero em seu eixo X ao 
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confrontar-se com a de taxa livre de risco. Logo, a inclinação da SML é dada somente pela 

subtração do retorno de mercado Rm e a taxa livre de risco Rf, sendo, (Rm– Rf) que é o prêmio 

pelo risco de mercado assumido pelo investidor. Podem-se representar as expectativas 

inflacionárias com a equação (18): 

 

Rf = K* + PI                                       (18) 
Onde:  

Rf  = Taxa livre de risco; 

K* = Taxa de juros reais e constantes; 

PI = Prêmio pela inflação; 

 

Gitman (2002 p.227) define que essa equação mostra que assumindo uma taxa de juros 

real constante em K* e aumentos e diminuições das expectativas inflacionárias em um prêmio 

pela inflação dado por PI, resultarão em correspondentes mudanças na taxa livre de risco. Isso 

se deve porque a taxa livre de risco compõe basicamente todas as taxas de retorno exigido. 

Logo, as mudanças das expectativas inflacionárias causadas por embargos internacionais, 

mudanças políticas resultaram em mudanças paralelas na SML, porém não na inclinação que 

está diretamente ligada a aversão ao risco, por tratar-se apenas de expectativas inflacionárias 

neste momento. Assim se pode dar um exemplo gráfico da mudança da SML causada pelo 

efeito das expectativas inflacionárias, partindo do mesmo exemplo dado no gráfico da figura 

16.  

Para fazer uma simulação com o nosso exemplo anterior, tínhamos uma taxa livre de 

risco Rf de 8%, e a mesma era composta por 3% de juros K* e 5% de prêmio pela inflação PI. 

Supõe-se que em determinado período houve uma mudança na política de preços do país, 

causando assim um aumento no prêmio pela inflação de 3%. Sendo assim, é dada a nova 

situação onde a taxa livre de risco passa a ser de 11% e também uma alteração do retorno do 

mercado que deve ter o mesmo acréscimo de 3% que passou de 12% para 15%, conforme 

representado a seguir pela equação, e pela linha SML 2 no gráfico da figura 17 e pelos dados 

da tabela 10 onde: 

Rf = K* + PI = 3% + 5% + 3% = 11% 
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Figura 17: Gráfico da SML com modificação de expectativa inflacionária 
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Fonte: Elaboração do Autor 

 
Tabela 10: Dados do gráfico da figura 15 

Rf (Rm-Rf) Rm Beta Prêmio j Rj
11,0% 4,0% 15,0% 1,3 5,2% 16,2%
11,0% 4,0% 15,0% 0,5 2,0% 13,0%
11,0% 4,0% 15,0% 1,0 4,0% 15,0%

Fonte: Elaboração do Autor 
 
Assim, pode-se observar quando há uma mudança inflacionária a inclinação da SML 

não se altera, mas como a taxa livre de risco neste caso subiu a linha SML acompanha 

paralelamente a anterior, pois a únicas mudanças são da taxa livre de risco na mesma 

proporção do retorno do mercado. O mesmo vale para o acréscimo do retorno esperado do 

ativo, conforme demonstrado na tabela 10. Isso acontece porque não houve alteração no 

prêmio pelo risco do mercado; logo, as alterações de expectativas inflacionárias causam 

grandes mudanças nos retornos dos ativos. 

A mudança que de fato pode alterar a inclinação da SML é quando os investidores têm 

aversão ao risco, resultantes da mudança de atitude dos investidores no tocante a sua 

preferência em determinados títulos, que ocorre geralmente quando a percepção do risco para 

o investidor aumente ou até mesmo diminuam a aversão ao risco. Ressalta-se que a maioria é 
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avessa ao risco, e os fatores que aumentam essa aversão ao risco são geralmente ligados ao 

ambiente em que determinado título está exposto a eventos sociais, econômicos e políticos. 

Esses eventos são muitas vezes causados por guerras, boatos econômicos e atitudes dos 

políticos nos âmbitos fiscais, alfandegários ou até mesmo de estatizações de empresas e 

outros fatores que podem contribuir para a baixa atratividade de investimentos futuros em um 

determinado mercado. 

Para demonstrar a mudança na inclinação será considerada ainda a base de dados do 

nosso exemplo anterior dado pela figura 16 que representa SML 1, agora para mostrarmos a 

SML 2 que irá representar o novo exemplo.  

Agora se supõe que houve boatos do início de uma guerra em um determinado país 

onde está inserido o mercado do nosso exemplo. Com a aversão ao risco dos investidores o 

risco do mercado Rm passou de 12% para 15%, mudando a inclinação da SML, fazendo com 

que os retornos de todos os ativos de mais risco proporcionem maiores retornos dado ao nível 

de insegurança desses investidores, conforme a figura 18 e a tabela 11. 

 

Figura 18: Gráfico da linha de mercados de títulos SML com aversão ao risco 
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Fonte: Elaboração do Autor 
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Tabela 11: Dados do gráfico da figura 16 
Rf (Rm-Rf) Rm Beta Prêmio j Rj

8,0% 7,0% 15,0% 1,3 9,1% 17,1%
8,0% 7,0% 15,0% 0,5 3,5% 11,5%
8,0% 7,0% 15,0% 1,0 7,0% 15,0%
8,0% 7,0% 15,0% 2,0 14,0% 22,0%

 
Fonte: Elaboração do Autor 

 
Duas conclusões podem ser encontradas: a primeira é que aversão ao risco resulta em 

retornos exigidos mais altos para cada nível de risco; a segunda é que se pode atestar que 

realmente quanto menor o beta, menor é o risco e menor é o retorno. Pode-se atestar com o 

gráfico da figura 18 e tabela 11 que enquanto o mercado teve um aumento em seu retorno de 

3% partindo de 4% para 7%, e pegando os extremos dos betas da tabela observa-se que o beta 

de 0,5 partiu de um retorno de 10% para 11,5% enquanto o beta de 2,0 partiu de 16% para 

22%. 

Elton et al (2004, p.266) destacam que a equação (18) é a forma pela qual é mais 

frequentemente escrito, além de ser a de mais fácil aplicação na realização de testes, porém 

existem formas alternativas que contribuem para aumentar o entendimento acerca do modelo. 

Deve ser recordado que:  
βj =  σjm 
        σm2 
 
Com isso, poderia se escrever a linha de mercado de títulos representado na equação 

(21), da seguinte maneira: 

 

σm σm
=R i R f +

- R f σim (21)R m

 
 

Na verdade, essa equação é a de uma linha reta no espaço do retorno esperado onde: 

σim / σm representa a definição do risco de qualquer título ou carteira, assim vê-se que a linha 

de mercado de títulos SML. A linha de mercado de capitais CML, diz que o retorno esperado 

de qualquer título é igual à taxa de juros livre de risco mais o preço de mercado do risco vezes 

a quantidade de risco do título ou carteira. 

Elton et al (2004, p.267) destacam também que muitos autores escrevem a equação do 

CAPM representado pela equação (22) da seguinte maneira: 
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2

σm

(22)
R m - R f

σim=R i R f +

 
 
Definem que (Ri – Rf) / σm

2 é o preço de mercado do risco, e σim como a medida do 

risco do título i. Assim, é escolhida a forma de utilização porque σim / σm é a medida de como 

a de risco de um título afeta o risco da carteira de marcado, o que nos leva para o 

entendimento ideal para discutir o risco de um título. 
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3. Procedimentos Metodológicos  

 
3.1 Tipo de Pesquisa 

O tipo de pesquisa aplicada é classificada como descritiva, que segundo Collis e 

Hussey (2005, p.24), pode ser utilizada para descrever o comportamento dos fenômenos e é 

usada para identificar e obter informações sobre as características de um determinado 

problema ou questão. Os dados compilados costumam ser quantitativos e técnicas estatísticas 

são geralmente usadas para resumir as informações, assim como é o caso desse estudo. 

Segundo Richardson (1999, p.70-71), o método quantitativo é frequentemente 

aplicado nos estudos descritivos, naqueles que procuram descobrir e classificar a relação entre 

variáveis, bem como nos que investigam a relação da causalidade entre fenômenos. Os 

estudos de natureza descritiva propõem-se investigar o “que é”, ou seja, a descobrir as 

características de um fenômeno como tal. 

Assim, a pesquisa se enquadra em um tipo descritiva, pois esse estudo propõe 

descrever o comportamento do fenômeno que é a variação dos preços das ações ao redor da 

data do anúncio das ITR’s. 

 

3.2 Método de Pesquisa 

O método de pesquisa é quantitativo, que para Richardson (1999, p.70), é amplamente 

utilizado na condução da pesquisa, ou seja, o método quantitativo representa, em princípio, a 

intenção de garantir a precisão dos resultados, evitando distorções de análise e interpretação, 

possibilitando, consequentemente, uma margem de segurança quanto às inferências. 

Já a metodologia que será utilizada se enquadra como positivista, chamada de estudo 

de eventos, um método quantitativo que tem como objetivo nessa pesquisa, calcular os 

retornos anormais das ações e definir qual a melhor faixa de dias na qual o evento influenciará 

nas oscilações dos preços das ações. Para Mackinlay (1997 p.13) este estudo tem muitas 

aplicações na pesquisa de finanças e contabilidade, dentre elas, analisar os efeitos imediatos 

causados por um determinado evento nos preços das ações, facilitando essa pesquisa, uma vez 

que serão considerados os anúncios das ITR’s como o evento a ser pesquisado dentro de uma 

janela de eventos, que determinará a data mais apropriada para a análise das oscilações dos 

retornos das ações, a ser medido pelo retorno anormal, que é a diferença dos retornos 

realizados contra o retorno esperado previsto pelo modelo de precificação de ativos o CAPM.  
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Essa metodologia vem sendo executada há muito tempo segundo Mackinlay (1997 

p.13-14) datando desde a década de 30. O autor destaca os primeiros a utilizar o estudo de 

eventos nos moldes de hoje, ou seja, utilizando resultados para medir os efeitos causados nos 

preços das ações e para estudar os efeitos sobre as carteiras depois de remover os efeitos 

simultâneos do aumento dos dividendos, feitos respectivamente por Ball e Brown (1968) e 

Fama et al (1969).  

Mackinlay (1997, p.13) demonstra que o estudo de eventos tem como premissa a 

hipótese de mercado eficiente, porque os preços dos ativos refletem integralmente todas as 

informações relevantes disponíveis de imediato no preço das ações, destacando assim que o 

mercado de uma forma geral age de forma a não assumir riscos, caracterizando a atitude 

racional dos investidores.  

Conforme a definição de Batistella et al (2004, p.6), o estudo de eventos é a tentativa 

de mensurar impactos nos preços de títulos em função de eventos ocorridos, tendo como pilar 

central a hipótese de eficiência dos mercados, uma vez que os impactos de eventos relevantes 

seriam refletidos de maneira rápida no preço das ações. Sendo assim, pode-se avaliar qual o 

impacto de um evento no preço de uma ação utilizando um período curto de tempo. 

Entende-se que o estudo de eventos é a metodologia mais adequada para o propósito 

desse estudo, por considerar o mercado eficiente como base, além de dar condições de estudar 

os eventos econômicos gerais e também eventos específicos, como o anúncio das ITR’s de 

forma rápida e precisa, dentro do período que for definido para ser estudado. 

 

3.2.1 Procedimentos para o Estudo de Eventos 

No artigo de Mackinlay (1997), ficaram evidentes alguns passos e cuidados para se 

estruturar um estudo de eventos, que são sete no total: a definição do evento; o critério de 

seleção; o cálculo dos retornos anormais; definição do procedimento de estimação; 

procedimento de testes; geração de resultados empíricos e a análise dos resultados. 

 

Primeiro passo: Definição do Evento 

Segundo Mackinlay (1997, p.14), inicialmente é preciso definir o evento de interesse, 

e identificar o período sobre qual o preço das ações está envolvido no evento examinado, ou 

seja, dentro de uma janela de eventos preestabelecida. Como por exemplo, na procura de uma 

informação contida nas datas dos lucros diários, o evento será o anúncio desses resultados e a 

janela do evento incluirá um dia do anúncio.   
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Essa é a prática utilizada de costume para definir a janela de eventos, assim a janela de 

eventos devem se estender ao redor da data do evento. Na prática é incluída a data do evento, 

as anteriores e posteriores. Assim, é possível examinar os preços das ações, conforme 

expectativa do anúncio do resultado de uma determinada empresa anterior ao evento, analisar 

a reação dos preços das ações na data do evento e por fim analisar o preço das ações após o 

evento. 

 

Segundo passo: Critério de Seleção 

O próximo passo a ser dado segundo Mackinlay (1997, p.15), após a definição do 

evento é necessário determinar o critério de seleção para a inclusão das empresas. O critério 

também evolve algumas restrições, tais como a disponibilidade dos dados das empresas nas 

bolsas de valores que se deseja coletar. Conforme citado na introdução desse estudo, outro 

fator importante é trabalhar com as empresas que apresentam melhor nível de liquidez, para 

evitar distorções e possíveis vieses na análise de resultados. 

 

Terceiro passo: Retorno Anormal 

O terceiro procedimento dessa metodologia de estudo de eventos é definir o período 

mais adequado de examinar as oscilações dos preços das ações envolvidas em um 

determinado evento. No caso dessa pesquisa vai se adotar a data e anúncios de resultados 

(evento) e a janela de evento deverá incluir alguns dias após o anúncio de resultados e alguns 

depois. Assim, a janela permite analisar períodos próximos do evento, haja vista que por não 

ter uma resposta imediata, a tendência é ter um período de análise do mercado envolvendo 

todos os agentes que influenciam nos retornos anormais compreendendo a diferença entre o 

retorno normal ou efetivo e o retorno esperado das ações representado pela equação (23) 

considerando um ativo j de um período t do evento. 

ARjt = Rjt – E(Rjt/Xt)                   (23) 

Onde: 

ARjt = Retorno anormal do ativo j na data t; 

Rjt = Retorno normal ou efetivo do ativo j na data t; 

E(Rjt/Xt)= Retorno esperado do ativo j na data t. 

O retorno anormal também pode ser representado simplesmente, conforme a definição 

de ser o retorno normal subtraído daquele esperado, que resulta na seguinte equação: 
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                       _ 
ARjt = Rjt – Rjt 

 

Quarto passo: Procedimento de Estimação 

O quarto procedimento é definir a janela de estimação. Segundo Mackinlay (1997, 

p.15), a escolha mais comum e praticada é o uso de um período anterior à janela de evento 

para a estimação da janela. Como por exemplo, em um estudo de eventos usando dados 

diários e o modelo de mercado que podem ser estimados 120 dias antes do evento. 

Geralmente não é incluído o período da janela de evento, para que não exerça influência sobre 

o desempenho normal dos parâmetros de estimação, prevenindo o evento. Assim, no período 

de estimação deve ser utilizado para fazer o cálculo do retorno esperado, para que o mesmo 

não tenha influência sobre os retornos anormais. 

 

Quinto passo: Procedimento de Testes e Cálculo do Retorno Anormal 

Com a estimação definida, o quinto passo é fazer os procedimentos de teste, que 

segundo Mackinlay (1997, p15), devem ser feitos os cálculos dos retornos anormais. Assim, 

fazer o desenho da estrutura dos testes dos retornos anormais, e após essa montagem é 

importante definir as considerações da hipótese nula, feita pelo teste de ranque ou teste de 

sinais, além de determinar as técnicas de agregação dos retornos anormais. 

 

Sexto passo: Apresentação dos Resultados Empíricos 

O sexto passo segundo Mackinlay (1997, p.15), é a apresentação dos resultados 

empíricos, que deve seguir a formulação conforme o desenho econométrico. Adicionalmente 

apresentar os resultados empíricos básicos, e apresentação de diagnósticos que podem ser 

proveitosos.  

 

Sétimo passo: Interpretação e Conclusão 

No sétimo e último passo descrito por Mackinlay (1997, p.15-16), os resultados 

empíricos revelam alguns entendimentos sobre a causa e efeito, ou até mesmo a falta de 

efeitos de um evento estudado. Assim, análises adicionais devem ser feitas para a inclusão 

entre as explicações competentes. E, por fim os comentários conclusivos devem completar o 

estudo. 
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3.2.2 Modelos do Cálculo do Retorno Normal e Esperado 

Sabe-se que para o cálculo do retorno anormal é necessário ter o retorno normal que é 

efetivo da ação, e também o retorno esperado. Para o cálculo do retorno normal dos ativos é 

aplicada nesse estudo a aplicação da equação (3). 

Para o cálculo do retorno esperado Mackinlay (1997, p.17) destaca dois modelos 

principais, que estão divididos em duas categorias, sendo a categoria econômica e a 

estatística. O modelo estatístico não depende de argumentos econômicos, já o segundo 

modelo, o econômico envolve as questões comportamentais dos investidores, não sendo 

baseado apenas na estatística. 

O modelo estatístico Mackinlay (1997, p.18) sugere o modelo estatístico de mercado o 

qual relaciona o retorno das ações com o retorno das carteiras de mercado que é dado pela 

equação (24). Esse modelo reduz a variação do retorno anormal, o que representa robustez por 

parte deste modelo. 

 

Rjt = αj + βjRmt + εjt                          (24) 

Onde: 

Rjt = Retorno do ativo j na data t; 

αj = Intercepto alfa do ativo j; 

βj = Beta do ativo j; 

Rmt = Retorno da carteira de marcado na data t; 

εjt = Erro para o ativo j. 

 

Dentro da categoria de modelos econômicos para cálculo do retorno esperado, 

Mackinlay (1997, p.19) destaca os modelos de precificação de ativos o CAPM e a teoria de 

preços arbitrários o APT. Optou-se neste estudo a utilização pelo modelo econômico CAPM, 

em detrimento aos demais modelos demonstrados. Assim, o CAPM será utilizado para 

calcular o retorno esperado do ativo, então considera-se ter os subsídios para o cálculo do 

retorno anormal, ou seja, a equação (4) será utilizada para o cálculo do retorno normal e o 

CAPM para o cálculo do retorno esperado conforme a equação (20). 

Para o cálculo do retorno anormal Elton et al (2004, p.369), é necessário demonstrar a 

diferença entre o retorno observado e o retorno esperado, para cada um dos dias estudados 

para cada empresa da amostra, e que qualquer modelo de equilíbrio pode ser utilizado para 
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definir o retorno esperado, o que inclui o CAPM, modelo utilizado nesse estudo, conforme já 

declarado anteriormente. 

 

3.2.3 O Cálculo do Retorno Anormal 

O retorno anormal é a diferença entre o retorno normal ou efetivo e retorno esperado. 

Logo, para o cálculo do retorno efetivo, utilizada a equação (4), que segundo Ross, 

Westerfield e Jaffe (2007, p.191) é mais conveniente sintetizar a informação referente a 

retornos em termos percentuais que em termos absolutos, porque a percentagem vale para 

qualquer montante aplicado. Porém os autores destacam que esse cálculo é feito para 

mensurar o ganho de capital, e para calcular o retorno efetivo seria necessária a aplicação do 

ajuste dos dividendos distribuídos. Assim não vão ser incluídos os ajustes de dividendos, pelo 

fato desta pesquisa trabalhar com os preços das ações já ajustados pela Economática. 

 

R jt = (P jt - P jt-1 ) 
P jt-1

 Onde:  

Rjt = retorno do ativo j na data t; 

Pjt = preço da ação j na data t ou data de fechamento; 

Pjt -1 = preço da ação j na data t -1 ou data de fechamento anterior; 

 

Como exemplo pode-se ter o preço da ação em uma determina data no valor de 11 e o 

preço da mesma ação no dia anterior no valor de 10. Aplicando a equação (4), chega-se a um 

retorno normal de 10%. 

Para o cálculo do retorno esperado foi utilizado o CAPM conforme a equação (20), a 

seguir: 

 Rj = Rf + (Rm – Rf) x βj   

       
Onde: 

Rj = Retorno esperado do ativo j; 

Rf = Taxa livre de risco, dada pelo retorno de títulos de longo prazo do Tesouro; 

Bj = O coeficiente beta ou risco não diversificável do ativo j; 

Rm = Retorno do mercado, ou sobre a carteira de ativos do mercado; 
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Para tornar um trabalho globalizado, a taxa livre de risco Rf que foi utilizada é a T - 

Note que são as obrigações que o governo americano contraiu devido às emissões de títulos da 

dívida pública a longo prazo de 10 anos, sendo que esta taxa é de 3,27%. 

O cálculo do retorno do mercado Rm foi feito com base no Índice Bovespa aplicando a 

equação (4) onde foram substituídos os retornos das ações pelo retorno do mercado. Logo: 

 

R m = (Índice Bovespa t - Índice Bovespa t-1 ) 
Índice Bovespa t-1  

 

Onde: 

Rm = Retorno do mercado; 

Índice Bovespa t = Índice na data do fechamento; 

Índice Bovespa t -1 = Índice na data do fechamento da data anterior; 

 

Com o retorno normal e retorno de mercado definidos, extraído o beta da ação βj 

utilizando os dados da Economática, que fez uma regressão linear de 60 meses, o que é 

considerado um coeficiente robusto pela amostra feita. 

Com o retorno normal e o retorno esperado calculado, pode-se considerar que o 

retorno anormal é dado por: 

                       _ 
ARjt = Rjt – Rjt 

 

Substituindo: 

(R f + (R m – R f ) x β j )= (P jt - P jt-1 ) 
P jt-1

AR jt -
 

 

3.2.4 Janela de Eventos e Estimação 

Para mensuração do retorno anormal Mackinlay (1997, p.19) destaca a necessidade de 

definir as datas dos eventos representados pelo período t. Definido por t = 0 como a data do 

evento, t = T1 + 1 para t = T2 representa a janela de eventos e t = T0 + 1 para t = T1 constitui a 

janela de estimação. Logo L1 = T1 – T0 e L2 = T2 – T1 são o período de duração entre a janela 

de estimação e a janela de evento respectivamente, onde L é a representação do período de 
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duração na equação. Assim, ao utilizarem-se os anúncios das demonstrações financeiras como 

evento, o período de duração da janela de evento deve compreender alguns dias ao redor da 

data do evento. Logo, a sua aplicabilidade pode ser facilitada quando aplicamos a janela pós-

evento formada por t = T2 + 1 para t = T3 e o período de duração L3 = T3 – T2. Pode-se 

observar como se distribuem as janelas na figura 19 a seguir: 

 

Figura 19: Janelas de Evento para análise de retornos anormais 

(Janela de Estimação)         (Janela de Evento)        (Janela pós-evento) 

 
T0       T1                       0                T2                                                         T3 

t 

Fonte: Adaptado – Mackinlay (1997, p.20). 
 

3.2.5 Agregação dos Retornos Anormais 

As observações dos retornos anormais devem ser agregadas, segundo Mackinlay 

(1997, p.21), para fazer uma análise de todo o efeito do evento no valor das ações. Os retornos 

anormais são acumulados entre o primeiro e o último dia da janela do evento, e esse conceito 

de acumulação do retorno anormal é necessário para acomodar os múltiplos períodos da 

janela de eventos. É definido como CARj (t1, t2) e como exemplo de retornos anormais 

acumulados (CAR) de t1 para t2 onde T1< t1 < t2 < T2. O CAR de t1 para t2 é a soma do retorno 

anormal incluído na equação (25): 
       t2

 

 CARj (t1, t2) = Σ ARjt           (25) 
                            t=t1 

Onde: 

CARj = Retorno anormal acumulado do ativo j; 

t1 = Primeiro dia da janela de eventos; 

t2 = último dia da janela de eventos; 

ARjt = Retorno anormal do ativo j na data t; 

 

O CARj é, na verdade a soma simples dos retornos anormais que fazem parte da janela 

de eventos. Conforme Elton et al (2004, p.369), o cálculo do retorno anormal médio é 
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calculado normalmente para examinar o efeito médio do anúncio, para cada dia do período do 

evento, em lugar de avaliar cada empresa separadamente, porque os eventos estão ocorrendo. 

Assim, o cálculo médio para todas as empresas deve minimizar o efeito desses eventos, 

permitindo uma avaliação melhor do evento sob o estudo.  

   __    t2    
 

 ARj (t1, t2) = Σ  ARjt           (26) 
                        t=t1                oo0000       
        N  
Onde: 

 ___    
ARj = retorno anormal médio; 

t1 = Primeiro dia da janela de eventos; 

t2 = último dia da janela de eventos; 

ARjt= retorno anormal acumulado; 

N = tamanho da amostra. 

Após o cálculo dos retornos acumulados médios Elton et al (2004, p.369), destacam a 

necessidade de se calcular a soma do retorno anormal de cada dia para obter o retorno 

anormal desde o início do período. Assim, no caso de um período de 61 dias (30 antes do 

evento, e 30 dias depois do evento), o valor calculado para o dia -20 seria a soma dos retornos 

anormais diários médios do dia -30 até o dia -20, e o valor para -10 seria a soma dos retornos 

anormais diários médios de -30 até -10 dias. Para obter esse cálculo devem-se acumular os 

retornos anormais médios, conforme a equação (27) a seguir: 

 

 ____       t2    
 

 CARj (t1, t2) = Σ  CARjt           (27) 
                            t=t1                oo0000       
            N  
Onde: 

 ____    
CARj = retorno anormal acumulado médio; 

t1 = Primeiro dia da janela de eventos; 

t2 = último dia da janela de eventos; 

CARjt= retorno anormal acumulado; 

N = tamanho da amostra. 



75 

 

3.2.6 Teste não Paramétrico – Teste dos Sinais 

Segundo Mackinlay (1997, p.32) os testes mais utilizados em estudo de eventos são os 

dos sinais e o de ranque. Com isso optou-se por utilizar o teste dos sinais o qual é baseado no 

sinal do retorno anormal, onde requer que os retornos anormais acumulados são 

independentes através das ações. Destaca também que a base do teste de sinais é que, debaixo 

da hipótese nula, seu equacionamento provável é que o retorno anormal acumulado será 

positivo e negativo. Se, por exemplo, a hipótese nula é que há um retorno anormal positivo 

associado com um dado evento, a hipótese nula é H0:p < 0,5 e a alternativa é HA:p > 0,5 onde 

p = pr [CARj > 0.0]. Assim, para calcular o teste estatístico faz-se necessário o número de 

casos onde o retorno anormal é positivo, ou seja, N+, e o total de casos, N. Assim θ é o teste 

estatístico dado pela equação (28). 

 
N +

N 0,5=θ N (0,1) (28)√N
0,5 ~

 
 Onde: 
 
θ = teste estatístico; 

 N+ = número da amostra de retornos anormais AR ou acumulados CAR positivos; 

N = número da amostra de retornos anormais AR ou acumulados CAR. 

 

O teste estatístico de sinais trabalha com a hipótese de que se não existir um evento 

relevante, ou seja, a mesma probabilidade para os retornos anormais positivos e negativos são 

esperadas, tendo assim uma distribuição muito próxima uma da outra. De um modo geral sua 

hipótese testa se a ocorrência do evento não causou retornos anormais significativos, logo, o 

teste da hipótese nula é que a probabilidade do retorno anormal acumulado deve ser positiva 

ou negativa. 

Ao teste dos sinais pode se atribuir vários níveis de significância, e nesta pesquisa, 

utilizou-se um nível de 5% de significância. Tendo como exemplo, um número de amostra de 

retornos anormais acumulados de 50, sendo que 23 retornos anormais positivos obtêm-se a 

aplicação da equação (28), como segue: 

23
50 -0,570,5=θ √50

0,5 =

 



76 

Para a interpretação deste resultado é dado pela tabela padrão de distribuição de 

normal para verificar a significância do teste estatístico, conforme o nível de significância já 

estabelecido de 5%, ou seja, α = 5%. Essa significância possui valor crítico de 1,64, para 

testar os retornos anormais positivos, e -1,64 para testar os retornos anormais negativos. No 

exemplo da aplicação da estatística na equação (28), o valor do teste foi de -0,57, o que 

significa que não houve significância dos retornos anormais. Assim, o valor apresentado não 

se rejeita H0. 

 

3.3 População e amostra 

Conforme definido nesta pesquisa, a amostra utilizada refere-se às divulgações 

trimestrais das demonstrações financeiras as ITR’s, incluindo as empresas que compõe o 

Índice Bovespa nos trimestres de janeiro de 2008 até agosto de 2009. Essas empresas são 

logicamente de capital aberto, onde foram analisados três trimestres de 2008 e dois trimestres 

de 2009, o que perfaz cinco anúncios trimestrais do total de 65 empresas da lista Bovespa que 

compõe o total de 325 eventos. Além das empresas que compõem o índice, a tabela mostra o 

tipo de ação e também a participação relativa de cada papel, além dos tipos de ações que 

foram coletadas conforme o quadro 1. 

Quadro 1: Ações das Empresas Selecionadas. 
Código Ação Tipo Qtde. Teórica (1) Part.(%) (2) 
ALLL11 ALL AMER LAT UNT N2 58,90516507 1,42 

AMBV4 AMBEV PN 4,112914136 1,027 

ARCZ6 ARACRUZ PNB N1 200,2089134 1,404 

BTOW3 B2W VAREJO ON NM 7,945766022 0,684 

BVMF3 BMFBOVESPA ON NM 216,2193208 4,448 

BBDC4 BRADESCO PN N1 70,98665139 3,864 

BRAP4 BRADESPAR PN N1 20,5905615 1,066 

BBAS3 BRASIL ON NM 45,87410154 2,124 

BRTP4 BRASIL T PAR PN N1 10,87745192 0,318 

BRTO4 BRASIL TELEC PN 14,91510597 0,36 

BRKM5 BRASKEM PNA N1 24,3456371 0,451 

PRGA3 BRF FOODS ON NM 13,4278564 0,998 

CCRO3 CCR RODOVIAS ON NM 10,74142607 0,59 

CLSC6 CELESC PNB N2 1,638860981 0,1 

CMIG4 CEMIG PN N1 34,69816334 1,705 

CESP6 CESP PNB N1 22,72853638 0,812 

CGAS5 COMGAS PNA 1,559195159 0,093 

CPLE6 COPEL PNB N1 12,95466987 0,673 

CSAN3 COSAN ON NM 14,81111176 0,553 

CPFE3 CPFL ENERGIA ON NM 9,194328086 0,541 
 

CYRE3 CYRELA REALT ON NM 33,03217519 1,385 



77 

Código Ação Tipo Qtde. Teórica (1) Part.(%) (2) 
DURA4 DURATEX PN N1 8,44881584 0,43 

ELET3 ELETROBRAS ON N1 19,92628 0,972 

ELET6 ELETROBRAS PNB N1 21,60269935 0,946 

ELPL6 ELETROPAULO PNB N2 11,58215654 0,717 

EMBR3 EMBRAER ON NM 40,45407652 0,725 

GFSA3 GAFISA ON NM 24,05877846 1,163 

GGBR4 GERDAU PN N1 93,38862587 3,647 

GOAU4 GERDAU MET PN N1 18,83113367 0,921 

GOLL4 GOL PN N2 21,91650622 0,673 

ITSA4 ITAUSA PN EDJ N1 143,462543 2,455 

ITUB4 ITAUUNIBANCO PN EX N1 98,15374346 5,555 

JBSS3 JBS ON NM 45,98608808 0,637 

KLBN4 KLABIN S/A PN ED N1 58,12889861 0,376 

LIGT3 LIGHT S/A ON NM 7,374381456 0,312 

LAME4 LOJAS AMERIC PN 48,75803118 0,971 

LREN3 LOJAS RENNER ON NM 16,70269997 0,884 

MMXM3 MMX MINER ON NM 49,94906812 0,743 

NATU3 NATURA ON NM 14,03264276 0,757 

NETC4 NET PN N2 22,79089716 0,8 

BNCA3 NOSSA CAIXA ON NM 2,148041942 0,288 

PCAR5 P.ACUCAR-CBD PNA N1 6,997661755 0,571 

PETR3 PETROBRAS ON 50,21233452 3,336 

PETR4 PETROBRAS PN 270,2432855 15,012 

RDCD3 REDECARD ON NM 34,70941487 1,585 

RSID3 ROSSI RESID ON NM 28,20818737 0,597 

SBSP3 SABESP ON NM 6,65234293 0,409 

SDIA4 SADIA S/A PN N1 122,9512194 1,208 

CSNA3 SID NACIONAL ON 34,83856824 3,023 

CRUZ3 SOUZA CRUZ ON ED 5,323617579 0,564 

TAMM4 TAM S/A PN N2 15,33561492 0,653 

TNLP3 TELEMAR ON 4,810999829 0,301 

TNLP4 TELEMAR PN 18,53872171 0,991 

TMAR5 TELEMAR N L PNA 3,144641797 0,288 

TLPP4 TELESP PN 2,737628225 0,211 

TCSL3 TIM PART S/A ON 16,14529384 0,156 

TCSL4 TIM PART S/A PN 118,0492707 0,828 

TRPL4 TRAN PAULIST PN N1 4,550719015 0,386 

UGPA4 ULTRAPAR PN N1 4,143234095 0,506 

USIM3 USIMINAS ON N1 8,848312373 0,696 

USIM5 USIMINAS PNA N1 39,52539651 3,1 

VCPA3 V C P ON N1 13,2786253 0,691 

VALE3 VALE ON N1 53,41483743 3,468 

VALE5 VALE PNA N1 207,3414821 12,076 

VIVO4 VIVO PN 9,887648552 0,757 

Fonte: http://www.bovespa.com.br 

http://www.bovespa.com.br
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É importante destacar que as cotações estão por lote de mil ações, e a quantidade 

teórica válida para o período de vigência da carteira, sujeita às alterações somente no caso de 

distribuição de proventos (dividendo, bonificação e subscrição) pelas empresas. A 

participação relativa das ações da carteira divulgada é da data de 01/09/2009, ou seja, estas 

empresas que foram relacionas pertencem a esta data de divulgação no site da Bovespa. 

 

3.4 Procedimentos de coleta de dados 

Todos dados coletados são secundários, e para compor a base de dados foi utilizado o 

quadro 1 do site da Bovespa, com as 65 empresas que compõe o Índice Bovespa. As demais 

informações sobre as cotações das ações e dos anúncios das demonstrações e dos resultados 

atuais serão da base de dados da Economática e dados da CVM, sendo para os dados 

históricos dos preços das ações e para as ITR’s respectivamente.  

 

3.5 Procedimentos de tratamento de dados 

As empresas relacionadas a seguir no quadro 2, mostra que ficaram de fora do 

desenvolvimento desta pesquisa, pelo fato de não terem histórico suficiente para o cálculo do 

beta, que neste caso utilizamos o coeficiente de 60 meses, conforme dados da economática. 

 

Quadro 2: Ações Excluídas da Amostra das Empresas Selecionadas. 
Código Ação Tipo Qtde. Teórica (1) Part.(%) (2) 
BTOW3 B2W VAREJO ON NM 7,945766022 0,684 

BVMF3 BMFBOVESPA ON NM 216,2193208 4,448 

CESP6 CESP PNB N1 22,72853638 0,812 

CSAN3 COSAN ON NM 14,81111176 0,553 

ELPL6 ELETROPAULO PNB N2 11,58215654 0,717 

GFSA3 GAFISA ON NM 24,05877846 1,163 

JBSS3 JBS ON NM 45,98608808 0,637 

MMXM3 MMX MINER ON NM 49,94906812 0,743 

PETR4 PETROBRAS PN 270,2432855 15,012 

RDCD3 REDECARD ON NM 34,70941487 1,585 

VCPA3 V C P ON N1 13,2786253 0,691 

Fonte: http://www.bovespa.com.br 

 

Os preços das ações não são aqueles publicados na Bovespa, que trazem os valores 

brutos, já os preços da Economática, trazem os valores líquidos de dividendos, pois assim a 

pesquisa trabalhou com um viés a menos no preço das ações, que consequentemente iriam 

http://www.bovespa.com.br
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impactar nos retornos anormais. Com essa exclusão de 11 empresas, a amostra passou a ter 54 

empresas o que representa um total de 270 eventos a serem analisados. 

 

3.6 Desenvolvimento Empírico 

No desenvolvimento empírico são demonstrados todos os passos do tratamento de 

dados, para a obtenção dos resultados pelas equações que fazem parte do cálculo do retorno 

anormal, bem como as equações de acumulação dos retornos anormais médios e também o 

teste de significância. 

 

3.6.1 Amostra 

A amostra são as empresas já demonstradas nos quadros 1 e 2, sendo que todas estão 

incluídas no Índice Bovespa, que indica sólida liquidez dessas ações para os cálculos dos 

retornos anormais, uma vez que este índice é composto pelas ações mais sólidas. 

As datas dos eventos são as dos anúncios das Demonstrações Financeiras Trimestrais, 

as ITR’s. Para evitar qualquer viés de desencontro de datas, foi utilizada como data do 

anúncio a data da divulgação da ITR’s das empresas registrados na CVM, conforme as ITR’s 

disponíveis site da CVM . A amostra final foi de 54 empresas totalizando 270 anúncios entre 

os anos de 2008 e 2009, conforme quadro 3. 

Quadro 3: Ações das Empresas Selecionadas para o desenvolvimento empírico. 
Código Ação Tipo Qtde. Teórica (1) Part.(%) (2) 
ALLL11 ALL AMER LAT UNT N2 58,90516507 1,42 

AMBV4 AMBEV PN 4,112914136 1,027 

ARCZ6 ARACRUZ PNB N1 200,2089134 1,404 

BBDC4 BRADESCO PN N1 70,98665139 3,864 

BRAP4 BRADESPAR PN N1 20,5905615 1,066 

BBAS3 BRASIL ON NM 45,87410154 2,124 

BRTP4 BRASIL T PAR PN N1 10,87745192 0,318 

BRTO4 BRASIL TELEC PN 14,91510597 0,36 

BRKM5 BRASKEM PNA N1 24,3456371 0,451 

PRGA3 BRF FOODS ON NM 13,4278564 0,998 

CCRO3 CCR RODOVIAS ON NM 10,74142607 0,59 

CLSC6 CELESC PNB N2 1,638860981 0,1 

CMIG4 CEMIG PN N1 34,69816334 1,705 

CGAS5 COMGAS PNA 1,559195159 0,093 

CPLE6 COPEL PNB N1 12,95466987 0,673 

CPFE3 CPFL ENERGIA ON NM 9,194328086 0,541 

CYRE3 CYRELA REALT ON NM 33,03217519 1,385 

DURA4 DURATEX PN N1 8,44881584 0,43 

ELET3 ELETROBRAS ON N1 19,92628 0,972 

ELET6 ELETROBRAS PNB N1 21,60269935 0,946 
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Código Ação Tipo Qtde. Teórica (1) Part.(%) (2) 
EMBR3 EMBRAER ON NM 40,45407652 0,725 

GGBR4 GERDAU PN N1 93,38862587 3,647 

GOAU4 GERDAU MET PN N1 18,83113367 0,921 

GOLL4 GOL PN N2 21,91650622 0,673 

ITSA4 ITAUSA PN EDJ N1 143,462543 2,455 

ITUB4 ITAUUNIBANCO PN EX N1 98,15374346 5,555 

KLBN4 KLABIN S/A PN ED N1 58,12889861 0,376 

LIGT3 LIGHT S/A ON NM 7,374381456 0,312 

LAME4 LOJAS AMERIC PN 48,75803118 0,971 

LREN3 LOJAS RENNER ON NM 16,70269997 0,884 

NATU3 NATURA ON NM 14,03264276 0,757 

NETC4 NET PN N2 22,79089716 0,8 

BNCA3 NOSSA CAIXA ON NM 2,148041942 0,288 

PCAR5 P.ACUCAR-CBD PNA N1 6,997661755 0,571 

PETR3 PETROBRAS ON 50,21233452 3,336 

RSID3 ROSSI RESID ON NM 28,20818737 0,597 

SBSP3 SABESP ON NM 6,65234293 0,409 

SDIA4 SADIA S/A PN N1 122,9512194 1,208 

CSNA3 SID NACIONAL ON 34,83856824 3,023 

CRUZ3 SOUZA CRUZ ON ED 5,323617579 0,564 

TAMM4 TAM S/A PN N2 15,33561492 0,653 

TNLP3 TELEMAR ON 4,810999829 0,301 

TNLP4 TELEMAR PN 18,53872171 0,991 

TMAR5 TELEMAR N L PNA 3,144641797 0,288 

TLPP4 TELESP PN 2,737628225 0,211 

TCSL3 TIM PART S/A ON 16,14529384 0,156 

TCSL4 TIM PART S/A PN 118,0492707 0,828 

TRPL4 TRAN PAULIST PN N1 4,550719015 0,386 

UGPA4 ULTRAPAR PN N1 4,143234095 0,506 

USIM3 USIMINAS ON N1 8,848312373 0,696 

USIM5 USIMINAS PNA N1 39,52539651 3,1 

VALE3 VALE ON N1 53,41483743 3,468 

VALE5 VALE PNA N1 207,3414821 12,076 

VIVO4 VIVO PN 9,887648552 0,757 

Fonte: http://www.bovespa.com.br 

 

3.6.2 Janelas de Eventos 

A janela de estimação foi seria definida em 60 dias antes a data do anúncio se não 

fossem os betas já dados pela Economática, e a janela do evento foi definida com 10 dias após 

a data e 10 dias depois da data do evento, totalizando um período de janela de evento de 21, 

sendo 10 dias dos períodos anteriores e posteriores, somados à data do evento. O período total 

a ser analisado seria de 81 dias no total representados pela figura 20. Assim, a data do evento 

representa é dada pela data do anúncio da das ITR’s, que pode ser considerada de D0. 

http://www.bovespa.com.br


81 

Figura 20: Janelas de Evento para análise de retornos anormais 
                                                                                                     (Janela pós-evento) 

                          (Janela de Estimação)                          (Janela de Evento)   

 
                              60 dias                                -10 dias                10 dias 

                                                                            D0 
Fonte: Elaboração do Autor 

 

 

3.6.3 Cálculo dos Retornos Anormais 

Com a definição da data do evento e das janelas é possível calcular os retornos 

anormais que são apresentados no apêndice A. Uma das ações já foi tomada que foi a 

definição das ações a serem analisadas, conforme mostrado na amostra deste desenvolvimento 

empírico. O cálculo dos retornos anormais já foi demonstrado, bem como as considerações 

para o cálculo do CAPM e do retorno realizado. 

O modelo escolhido foi o CAPM para o cálculo do retorno esperado, e no caso desta 

pesquisa não foi necessário utilizar a janela de estimação para fazer o cálculo do Beta, uma 

vez que o Beta utilizado foi extraído diretamente da Economática. Com isso não será 

necessário rodar a regressão linear dos retornos reais das ações juntamente com o retorno da 

carteira de mercado do período de estimação para prever o Beta e calcular o retorno esperado. 

O beta de 60 meses traz melhores resultados para o modelo CAPM devido à robustez da 

amostra da Economática. Então o retorno anormal é dado pela subtração do retorno normal ou 

efetivo e o retorno esperado dado pelo CAPM, conforme a equação desenvolvida, dado por: 

 

(R f + (R m – R f ) x β j )= (P jt - P jt-1 ) 
P jt-1

AR jt -
 

Onde: 

  ARJT = retorno anormal 

(P jt - P jt-1 ) 
P jt-1

= retorno normal
 

 

  Rj = Rf + (Rm – Rf) x βj  = retorno esperado 
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A tabela 12 mostra de forma objetiva o cálculo do retorno anormal da ação ALL11, 

que faz todas as considerações acerca do cálculo, incluindo o beta constante de 60 meses para 

o modelo CAPM. Vale lembrar também que essa é uma amostra de apenas um evento, ou 

seja, baseado na data da divulgação de uma demonstração financeira trimestral. Esta ação 

ainda terá mais sete janelas de eventos para ser analisada, ou seja, teremos a acumulação 

destes retornos anormais, e também a média acumulada do total das empresas. 

 

Tabela 12: Cálculo dos retornos anormais. 

Data
Preço de 

Fechamento
Retorno 

Realizado
Retorno 

Esperado
Retorno 
Anormal

Taxa 
Livre de 
Risco

IBOVESPA
Retorno 

de 
Mercado

Beta

16/4/2008 18,6042 0,02466 0,02531 -0,00065 0,03270 64.151,94 0,0245 0,9

17/4/2008 18,0591 -0,02930 0,00889 -0,03819 0,03270 64.552,42 0,0062 0,9

18/4/2008 18,2830 0,01240 0,00843 0,00397 0,03270 64.922,67 0,0057 0,9

22/4/2008 18,5653 0,01544 0,01006 0,00538 0,03270 65.412,66 0,0075 0,9

23/4/2008 19,0813 0,02779 -0,00313 0,03092 0,03270 64.947,54 -0,0071 0,9

24/4/2008 19,6167 0,02806 -0,00187 0,02994 0,03270 64.576,26 -0,0057 0,9

25/4/2008 19,8796 0,01340 0,01179 0,00161 0,03270 65.187,34 0,0095 0,9

28/4/2008 19,8309 -0,00245 0,01004 -0,01249 0,03270 65.677,74 0,0075 0,9

29/4/2008 19,7227 -0,00546 -0,02211 0,01665 0,03270 63.825,74 -0,0282 0,9

30/4/2008 21,2188 0,07586 0,06028 0,01558 0,03270 67.868,46 0,0633 0,9

2/5/2008 22,2553 0,04885 0,02313 0,02571 0,03270 69.366,39 0,0221 0,9 D0

5/5/2008 22,6757 0,01889 0,01376 0,00513 0,03270 70.174,88 0,0117 0,9

6/5/2008 22,2357 -0,01940 0,00353 -0,02294 0,03270 70.195,27 0,0003 0,9

7/5/2008 22,0890 -0,00660 -0,01183 0,00523 0,03270 69.017,66 -0,0168 0,9

8/5/2008 22,8811 0,03586 0,01246 0,02340 0,03270 69.722,25 0,0102 0,9

9/5/2008 22,5388 -0,01496 0,00228 -0,01724 0,03270 69.645,70 -0,0011 0,9

12/5/2008 22,9789 0,01952 0,01322 0,00630 0,03270 70.415,82 0,0111 0,9

13/5/2008 23,5167 0,02340 0,00439 0,01902 0,03270 70.503,25 0,0012 0,9

14/5/2008 23,3700 -0,00624 -0,00281 -0,00342 0,03270 70.026,62 -0,0068 0,9

15/5/2008 23,3700 0,00000 0,02211 -0,02211 0,03270 71.492,36 0,0209 0,9

16/5/2008 22,8908 -0,02050 0,01932 -0,03982 0,03270 72.766,93 0,0178 0,9

J
a
n
e
l
a
 
d
e
 
E
v
e
n
t
o

-10 dias

+10 dias

ALL11 - ITR - 31/03/2008

 
Fonte: Elaboração do Autor 

 
Algumas observações devem ser feitas na tabela 12. A primeira é que se pode observar 

que a data do evento é D0, e tanto as datas anteriores do evento quanto as datas posteriores, 

ou seja, -10 e +10 não são feitas por dias corridos, pelo fato de que não é possível obter 

informações dos finais de semana e nem de feriados, pois não são emitidos os preços das 

ações e nem a pontuação da carteira de mercado, para que se possa obter os retornos 
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realizados e o retorno do mercado. Por esse fato os dias não são corridos, porém, são corridos 

com base nas informações disponíveis. Observa-se também que o beta dessa ação é o extraído 

da Economática calculado com uma base de retornos das ações e de mercado de 60 meses.  

Outra informação importante que se pode observar na tabela 12, é que a data do 

anúncio, ou seja, D0, é da publicação de fato. A instrução da CVM número 202, de 06 de 

dezembro de 1993, artigo 7º, cláusula XVI, estipula o prazo de 45 dias para o prazo da 

publicação da demonstração financeira trimestral. Assim a data de cada ITR possivelmente 

será diferente uma da outra, mas todas alinhadas em D0, mesmo sendo a mesma empresa, 

pelo fato de as empresas terem um prazo de 45 dias para fazer a publicação.  

Dessa forma, foi coletada a data de preenchimento de cada uma das sete ITR’s de cada 

empresa. Na tabela 12 veja o exemplo da ALL11, que a data base de 31 de março da primeira 

ITR de 2008, logo com o prazo de 45 dias para a publicação, a empresa ALL11 decidiu 

publicar, ou preencher, as informações na CVM no dia 02 de maio de 2008, o D0, o que 

atende o prazo perfeitamente, e assim foram feitas para todas ITR’s e empresas. 

O cálculo do retorno anormal acumulado será feito com base na janela de evento de 

cada empresa, independente se a data de anúncio coincidir ou não. Assim, na ação ALL11 que 

possui D0 = dia 2 de maio de 2008, serão somados os retornos anormais com outra ação que 

possui, por exemplo, D0 = 25 de abril de 2008. Assim, as datas de 2 de maio, e 25 de abril 

serão D0 para as duas empresas independentes das datas. 
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4. Apresentação e Análises de Resultados 
Para evidenciar os resultados obtidos nesta pesquisa, conforme a metodologia do 

estudo de eventos que apresentam as evidências da forma semiforte de eficiência. Com base 

no crescimento orgânico das empresas que estrategicamente sempre buscam crescer acima do 

crescimento do país e ainda superar os seus concorrentes, foram divididos em notícias boas, 

notícias ruins e sem notícias. Foram definidas notícias boas quando se compara a ITR atual 

com a ITR do ano anterior do mesmo trimestre, ou seja, se o Lucro Líquido atual superou o 

Lucro Líquido do ano anterior em 20% consideram-se notícias boas. E se o Lucro Líquido 

atual ficou abaixo de 20% a notícia é considerada ruim, e dentro da variação de 20% positivo 

e 20% negativo é considerado que não houve grande variação de um ano para o outro, 

considerando assim sem notícias relevantes. Isso porque se trabalhou com o efeito surpresa, 

da variação de Lucro Líquido, verificando se o mercado absorveu esse efeito surpresa, ou 

gerou um comportamento a ser analisado. Vale lembrar que esta análise foi feita a partir dos 

dados das ITR’s que estão contidas no portal da CVM onde a verificação é pública, e as 

classificações estão no apêndice B. 

 

4.1 Notícias Boas, Ruins e Sem Notícias. 

Conforme já definido, os tipos de notícias, os resultados obtidos nessa pesquisa 

evidenciaram que o período de crise teve impactos relevantes nos gráficos individuais que 

contém os retornos anormais médios, o AAR, e o CAR que são os retornos anormais médios 

acumulados. Assim vejamos os gráficos das figuras 21, 22 e 23, com os respectivos 

comentários. 

Pode-se observar que o período dos eventos que compreende o ano de 2008 e 2009, 

está inserido no período da recente crise mundial. Assim, nota-se que há uma variação 

constante no retono anormal médio AAR acerca da data do anúncio.  

Ao analisar o retorno anormal médio acumulado CAR é nítido que o mercado não é 

eficiente em período de crise, uma vez que as notícias boas não geram uma acumulação 

positiva dos retornos anormais, ou seja, mesmo com anúncios e a comprovação de uma 

notícia boa seus retornos anormais acumulados prevaleceram negativos. 

A análise dos retornos anormais se torna mais relevante quando feita pelo CAR das 

notícias boas no gráfico da figura 21, porém verifica-se que na sequência a mesma análise nos 

gráficos 22 e 23, que representam as notícias ruins e sem notícias relevantes na data do 

evento. 
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Figura 21: Gráfico dos Retornos Anormais Médios e Acumulado de Boas Notícias 
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Fonte: Elaboração do Autor 

 
Figura 22: Gráfico dos Retornos Anormais Médios e Acumulado de Notícias Ruins 
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Fonte: Elaboração do Autor 
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Figura 23: Gráfico dos Retornos Anormais Médios e Acumulado de Sem Notícias 
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Fonte: Elaboração do Autor 

 

O gráfico a seguir demonstra se a proposta dessa pesquisa de classificar as notícias 

boas, ruins e sem notícias tiveram sucesso mesmo no período da crise, ou seja, para 

representar o sucesso é que o gráfico mesmo em período de crise venha demonstrar que há 

diferenças significantes entre os retornos anormais. Assim, o gráfico 24 consolida as 

informações dos retornos anormais médios acumulados o CAR das três classificações. 

A figura 24 atestou que a escolha feita quanto à classificação das notícias foram 

precisas ao comparar o Lucro Líquido da ITR com o Lucro Líquido da mesma ITR do ano 

anterior, pelo fato do gráfico mostrar que depois da data do anúncio D0, os retornos anormais 

médios acumulados CAR das boas notícias se manteve acima das demais classificações de 

notícias. Assim também ocorreu com as notícias ruins que manteve o seu CAR abaixo das 

demais classificações, e após o anúncio as ITR’s que não tinham notícias impactantes, ou que 

não geraram informação dentro do critério do Lucro Líquido ficaram entre as classificações 

de boas notícias e notícias ruins. Por esse fato, o gráfico acompanhou os gráficos gerados 

pelas metodologias utilizadas na literatura, mesmo se comparados com os trabalhos feitos em 

períodos de normalidade do mercado. 
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Figura 24: Gráfico dos CAR médio de Notícias Boas, Ruins e Sem 
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Fonte: Elaboração do Autor 

 

4.2 Resultados do Teste não Paramétrico – Teste dos Sinais 

Conforme já demonstrado com o teste dos sinais, a análise da significância pode ser 

dada pelos dos retornos anormais AR ou pelos retornos anormais acumulados o CAR, e que é 

dada por uma significância de 5%. Ou seja, dentro da tabela de distribuição normal a 

significância deve ficar entre os valores críticos de 1,64 e -1,64. Sendo assim, foram obtidos 

três testes de significância, o primeiro para os retornos anormais considerados como notícias 

boas, o segundo para os retornos anormais considerados notícias ruins e o terceiro para os 

retornos anormais que representam a ausência de notícia, ou seja, sem notícias, que foram 

representados graficamente pelos os termos Good News, Bad News e No News 

respectivamente.  A tabela 13 demonstra a quantidade total de retornos anormais N AR nas 

datas que envolvem a janela de eventos, e N+AR para os retornos anormais positivos. 

 
Tabela 13: Teste de Significância da Amostra Total do AR. 

                     

Teste dos Sinais Good News Bad News No News
N AR 2142 2037 1491
N+AR 890 811 579

Estatística -7,82 -9,20 -8,62
Significância α = 5% α = 5% α = 5%  

Fonte: Elaboração do Autor 
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Conforme demonstrado na tabela 13, constatou-se que em todos os casos, ou seja, para 

notícias boas – Good News, notícias ruins – Bad News e sem notícias – No News o teste 

estatístico ficou fora da tabela de distribuição normal, dado 5% de significância comprovada 

nos três tipos de amostra. Logo, a hipótese nula H0 é rejeitada fortemente, pelo fato de 

considerar que a ocorrência do evento não casou retornos anormais significativos. Desta 

forma, os anúncios das ITR’s contribuem significativamente para a alteração do preço das 

ações em período de crise. Foi aplicado também o teste dos sinais dos retornos anormais 

apenas para a data D0, o que difere do teste anterior onde se trabalhou com toda a base de AR, 

conforme a tabela 14. 

Tabela 14: Teste de Significância da Amostra da data D0 do AR. 
Teste dos Sinais Good News Bad News No News Total

N AR 102 71 97 270
N+AR 49 25 31 105

Estatística -0,40 -2,49 -3,55 -3,65
Significância α = 5% α = 5% α = 5% α = 5%  

Fonte: Elaboração do Autor 

Com o novo teste dos sinais verificou-se que os retornos anormais para notícias ruins – 

Bad News e sem notícias – No News, continuaram significantes, pelo fato de superar o valor 

crítico de -1,96, rejeitando novamente a hipótese nula. Porém, verificou-se que para a data D0 

no que diz respeito às boas notícias – Good News, entende-se a aceitação da hipótese nula, 

uma vez que a significância ficou entre os valores críticos de 1,64 e -1,64. Assim, o anúncio 

das ITR’s contribuiu significativamente com a alteração no preço das ações na data do evento 

D0 para notícias ruins e sem notícias, e a data do Anúncio das ITR’s não contribui 

significativamente na alteração do preço das ações em período de crise. Porém, quando foi 

considerada a amostra total dos retornos anormais da data do evento D0, ou seja, somando 

todas as amostras de boas notícias, notícias ruins e sem notícias verificou-se a significância 

para a data D0, pelo fato do valor ter ficado fora do valor crítico da tabela de distribuição 

normal. 

Sabendo que a hipótese nula significa que os retornos anormais são proporcionais 

entre retornos anormais positivos e negativos, supondo que o anúncio das ITR’s não contribui 

significativamente na oscilação do preço da ação, entende-se que pelos resultados obtidos nos 

testes de sinais as ITR contribuem com a oscilação do preço da ação de maneira geral, mas 

com exceção das datas do anúncio D0 para notícias boas. 
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Feito o teste dos sinais para os retornos anormais AR, foi feito também o teste para os 

retornos anormais acumulados CAR, teste este que é o mais apropriado segundo a 

metodologia de estudo de eventos, que é dado pela soma dos retornos anormais de cada dia 

das cinco ITR’s e a soma total da janela de eventos. Para fazer essa análise foi calculado o 

CAR para cada ativo, conforme a tabela 15, que mostra o CAR da ação ALL11.  

Tabela 15: Retorno Anormal Acumulado CAR para ALL11. 

Janela de 
Evento

Retorno 
da Ação

Retorno 
Esperado

Retorno 
de 

Mercado

AR - ITR 
31/03/2008

AR- ITR 
31/06/2008

AR- ITR 
30/09/2008

AR - ITR 
31/03/2009

AR - ITR 
31/06/2009

CAR 

16/4/2008 0,02466 0,02531 0,0245 -0,00065 0,02572 0,00801 0,01787 -0,01182 0,03913

17/4/2008 -0,02930 0,00889 0,0062 -0,03819 -0,01196 -0,03528 0,00696 -0,01276 -0,09123

18/4/2008 0,01240 0,00843 0,0057 0,00397 -0,00320 0,04630 -0,00457 0,02194 0,06443

22/4/2008 0,01544 0,01006 0,0075 0,00538 -0,02391 0,03490 -0,01554 -0,00460 -0,00377

23/4/2008 0,02779 -0,00313 -0,0071 0,03092 -0,00020 0,06303 -0,01929 -0,01872 0,05575

24/4/2008 0,02806 -0,00187 -0,0057 0,02994 0,01443 -0,01973 -0,00913 0,00391 0,01941

25/4/2008 0,01340 0,01179 0,0095 0,00161 -0,02112 0,04062 -0,02850 0,00134 -0,00604

28/4/2008 -0,00245 0,01004 0,0075 -0,01249 0,00878 -0,01912 0,01615 0,01203 0,00536

29/4/2008 -0,00546 -0,02211 -0,0282 0,01665 -0,02492 -0,02685 0,01286 -0,01721 -0,03947

30/4/2008 0,07586 0,06028 0,0633 0,01558 -0,02986 -0,03034 0,00100 -0,00434 -0,04796

2/5/2008 0,04885 0,02313 0,0221 0,02571 0,02649 0,06909 -0,00679 0,00444 0,11894

5/5/2008 0,01889 0,01376 0,0117 0,00513 -0,01467 0,00241 -0,02438 -0,01706 -0,04856

6/5/2008 -0,01940 0,00353 0,0003 -0,02294 -0,00609 0,11417 -0,00475 -0,00632 0,07407

7/5/2008 -0,00660 -0,01183 -0,0168 0,00523 -0,01135 -0,06473 -0,01955 0,01732 -0,07307

8/5/2008 0,03586 0,01246 0,0102 0,02340 -0,00680 0,03266 0,00495 -0,02799 0,02621

9/5/2008 -0,01496 0,00228 -0,0011 -0,01724 -0,02766 -0,04634 0,00001 -0,00570 -0,09693

12/5/2008 0,01952 0,01322 0,0111 0,00630 0,01056 -0,03005 0,00645 -0,01785 -0,02460

13/5/2008 0,02340 0,00439 0,0012 0,01902 -0,06567 0,02028 -0,00346 -0,00547 -0,03532

14/5/2008 -0,00624 -0,00281 -0,0068 -0,00342 0,06611 -0,05940 -0,01956 0,04200 0,02573

15/5/2008 0,00000 0,02211 0,0209 -0,02211 -0,00575 0,02829 -0,02764 -0,03365 -0,06086

16/5/2008 -0,02050 0,01932 0,0178 -0,03982 -0,02370 0,01205 -0,01875 -0,03387 -0,10409

-0,20285

ALL11 

 
Fonte: Elaboração do Autor 

Após o cálculo dos retornos anormais acumulados CAR, chegou-se a tabela 16, que 

contém os retornos anormais de todas as empresas, assim como foi encontrado -0,20285 para 

a ação ALL11. 
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Tabela 16: Retorno Anormal Acumulado CAR para a Amostra. 
Ação CAR Ação CAR
ALL11 -0,20285 LIGT3 -1,21527

AMBV4 -1,58495 LAME4 0,54172
ARCZ6 2,14726 LREN3 1,10218
BBDC4 -0,16098 NATU3 -1,78018
BRAP4 0,82448 NETC4 -0,78448
BBAS3 0,63912 BNCA3 -0,68955
BRTP4 -1,42051 PCAR5 -1,72207
BRTO4 -1,33939 PETR3 0,49221
BRKM5 -1,47663 RSID3 1,12482
PRGA3 -0,15588 SBSP3 -0,90164
CCRO3 -0,66727 SDIA4 -1,21517
CLSC6 -0,79549 CSNA3 1,03426
CMIG4 -1,66046 CRUZ3 -1,18587
CGAS5 -1,29614 TAMM4 -0,75411
CPLE6 -1,40791 TNLP3 -1,81168
CPFE3 -1,73624 TNLP4 -2,26359
CYRE3 3,10009 TMAR5 -1,66336
DURA4 -0,38014 TLPP4 -2,62013
ELET3 -1,13288 TCSL3 -0,64988
ELET6 -1,27952 TCSL4 -0,48764

EMBR3 -0,99808 TRPL4 -1,94333
GGBR4 1,92815 UGPA4 -1,57274
GOAU4 1,62693 USIM3 1,31608
GOLL4 -0,39599 USIM5 1,15903
ITSA4 -0,14241 VALE3 0,28249
ITUB4 -0,18259 VALE5 0,19888
KLBN4 -0,48864 VIVO4 -0,06851  

Fonte: Elaboração do Autor 

Conforme já demonstrado o teste dos sinais para os retornos anormais acumulados 
CAR, é dado conforme a tabela 17. 

 
Tabela 17: Teste de Significância do CAR da Amostra. 

Teste dos Sinais Amostra CAR
N CAR 54

N+CAR 15
Estatística -3,27

Significância α = 5%  
Fonte: Elaboração do Autor 

Com 54 retornos anormais acumulados N CAR e 15 retornos anormais positivos 
N+CAR, obtendo como resultado estatístico -3,27, e lembrando que o valor crítico é de 1,64 a 
-1,64, conclui-se pela rejeição da hipótese nula. Fazendo uma comparação com o teste dos 
sinais de AR e CAR, conclui-se que o anúncio das ITR’s é significante para a oscilação dos 
preços das ações. 
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5. Considerações Finais 
A Bolsa de Valores de São Paulo sofreu algumas alterações no tocante à liquidez das 

empresas que compõe o Índice da Bovespa o Ibovespa nos últimos anos, especialmente de 

2007 em diante. A liquidez das empresas por sua vez provocou uma solidez do mercado 

brasileiro de ações, o que foi demonstrado e confirmado com a recuperação do Índice da 

Bovespa após o término da crise. 

A liquidez da Bolsa de Valores de São Paulo trouxe uma expectativa que o mercado 

brasileiro se tornasse mais eficiente dada às classificações de mercado eficiente, que são a 

forma fraca, semiforte e forte. Essa liquidez se destacou na forma semiforte, que é testada 

geralmente pela metodologia do estudo de eventos. 

A metodologia de estudo de eventos consistiu basicamente em apurar os retornos 

anormais da janela de eventos acerca da data do anúncio das ITR’s, que é apurado entre a 

diferença do retorno realizado e o retorno esperado.  

A literatura tem mostrado que os cálculos do retorno esperado para a metodologia de 

estudo de eventos é utilizado o modelo de mercado, porém utilizamos o CAPM como modelo 

de precificação das ações. Assim, a utilização desse modelo respondeu bem dentro da 

metodologia, podendo ser testado em trabalhos que contenham outros tipos de eventos, e até 

mesmo comparações entre os modelos mais utilizados na metodologia de estudo de eventos. 

O estudo reagiu bem à proposta de classificação do CAR, onde foram divididas as 

amostras em notícias, boas, ruins e sem notícias, que se deu basicamente pela comparação do 

Lucro Líquido da ITR do ano anterior. A constatação de ótima reação se deu pelo 

desenvolvimento gráfico dos CAR que respondeu às expectativas, ou seja, as notícias boas 

que continham um aumento superior a 20% do Lucro Líquido das ITR’s em comparação ao 

ano anterior, ficaram acima dos das demais notícias, e os CAR das notícias ruins ficaram 

abaixo das demais. Já o grupo do CAR que representou sem notícias ficou entre as notícias 

boas e ruins, após a data anúncio. 

O estudo de eventos por sua vez visou testar a eficiência informacional do mercado na 

forma semiforte. Pela distribuição gráfica entende-se que os preços das ações reagiram bem 

ao teste, por apresentarem retornos anormais significantes, com base no teste dos sinais, onde 

se rejeitou a hipótese nula, considerando todos os retornos anormais da amostra para todos os 

tipos de notícias.  

Porém, quando testados apenas os retornos anormais não das datas dos eventos D0, 

aceitou-se a hipótese nula para a amostra de boas notícias, onde não houve significância. Mas, 
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a soma de todos os retonos anormais na data do evento D0, mostrou a significância para o 

anúncio das ITR’s. 

Conclui-se por definitivo a rejeição da hipótese nula com o teste dos sinais feitos para 

o CAR de todas as ações da amostra, onde a estatística foi gerada com base em 54 N CAR e 

15 N+CAR positivo, onde se obteve a estática de teste de -3,27. 

A forma semiforte se mostrou presente no mercado brasileiro mesmo quando o 

mercado não se encontra em normalidade, ou seja, o período analisado foi o da crise, e o 

resultado foi o mesmo desenvolvimento mostrado na literatura. 

Portanto, o trabalho cumpriu o seu objetivo que era testar se havia impacto 

significativo nos preços das ações da carteira Bovespa ao redor da data dos eventos que nessa 

pesquisa foram representados pelas Demonstrações Financeiras Trimestrais as ITR’s. 

Os objetivos específicos também foram atendidos, à medida que a metodologia de 

estudo de eventos foi utilizada para definir a janela de eventos ao redor das datas dos anúncios 

das ITR’s. Outro objetivo específico foi a utilização do CAPM. Com todas as essas aplicações 

na pesquisa foi evidenciado que houve impacto significativo no preço das ações causado pelos 

anúncios das Demonstrações Financeiras Trimestrais as ITR’s. 
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Apêndice A – Retornos anormais das Ações das empresas por ITR 
ALL - AMÉRICA LATINA LOGISTICA S.A. 

ALL11 - ITR - 
31/03/2008                   

D0 = 02/05/2008

ALL11 - ITR - 
31/06/2008                   

D0 = 09/09/2008

ALL11 - ITR - 
30/09/2008                      

D0 = 24/11/2008

ALL11 - ITR - 
31/03/2009                   

D0 = 26/06/2009

ALL11 - ITR - 
30/06/2009                                     

D0 = 19/08/2009

Retorno Anormal Retorno Anorm al Retorno Anorm al Retorno Anorm al Retorno Anormal

-0,00065 0,02572 0,00801 0,01787 -0,01182
-0,03819 -0,01196 -0,03528 0,00696 -0,01276
0,00397 -0,00320 0,04630 -0,00457 0,02194
0,00538 -0,02391 0,03490 -0,01554 -0,00460
0,03092 -0,00020 0,06303 -0,01929 -0,01872
0,02994 0,01443 -0,01973 -0,00913 0,00391
0,00161 -0,02112 0,04062 -0,02850 0,00134
-0,01249 0,00878 -0,01912 0,01615 0,01203
0,01665 -0,02492 -0,02685 0,01286 -0,01721
0,01558 -0,02986 -0,03034 0,00100 -0,00434
0,02571 0,02649 0,06909 -0,00679 0,00444
0,00513 -0,01467 0,00241 -0,02438 -0,01706
-0,02294 -0,00609 0,11417 -0,00475 -0,00632
0,00523 -0,01135 -0,06473 -0,01955 0,01732
0,02340 -0,00680 0,03266 0,00495 -0,02799
-0,01724 -0,02766 -0,04634 0,00001 -0,00570
0,00630 0,01056 -0,03005 0,00645 -0,01785
0,01902 -0,06567 0,02028 -0,00346 -0,00547
-0,00342 0,06611 -0,05940 -0,01956 0,04200
-0,02211 -0,00575 0,02829 -0,02764 -0,03365
-0,03982 -0,02370 0,01205 -0,01875 -0,03387  

 

COMPANHIA DE BEBIDAS DAS AMÉRICAS-AMBEV 

AMBV4 - ITR - 
31/03/2008                   

D0 = 07/05/2008

AMBV4- ITR - 
30/06/2008                   

D0 = 13/08/2008

AMBV4- ITR - 
30/09/2008                   

D0 = 05/11/2008

AMBV4- ITR - 
31/03/2009                   

D0 = 07/05/2009

AMBV4- - ITR - 
30/06/2009                                     

D0 = 13/08/2009

Retorno Anormal Retorno Anorm al Retorno Anorm al Retorno Anormal Retorno Anormal

-0 ,04869 -0,01220 -0,08090 -0,00087 -0,01898
-0,03308 -0,00755 0,00967 -0,00045 -0,02779
-0,00829 -0,02339 -0,01555 -0,02835 -0,00224
-0,02350 0,02730 0,00270 -0,01994 -0,01278
-0,00229 0,03973 0,03379 0,00155 -0,01901
-0,04449 0,00806 -0,04955 -0,01459 -0,02133
-0,01345 -0,03546 -0,11405 -0,00102 -0,02240
0,03179 0,00604 0,00793 -0,02328 -0,02016
-0,02496 -0,00314 -0,00012 -0,02466 -0,01612
-0,01928 -0,04442 -0,04441 -0,03359 -0,00912
-0,02877 -0,01964 0,00720 -0,01078 -0,02171
-0,02674 -0,00775 0,03334 -0,00967 0,00926
-0,03608 -0,00832 0,03087 -0,02336 -0,01217
-0,00471 -0,02638 -0,03014 -0,02326 -0,04263
-0,00502 -0,02335 -0,01122 -0,02516 -0,00645
-0,01143 -0,02231 -0,00158 -0,01628 -0,00818
-0,02008 -0,01882 0,06645 -0,01480 -0,01012
-0,02864 -0,00425 -0,03157 -0,01018 -0,02314
-0,04536 -0,01055 -0,03839 -0,00156 -0,01442
-0,02147 -0,02741 0,01433 -0,01997 -0,01268
-0,03601 -0,02786 -0,05399 0,00246 -0,01762  



96 

ARACRUZ CELULOSE S/A 

ARCZ6 - ITR - 
31/03/2008                   

D0 = 07/04/2008

ARCZ6- ITR - 
30/06/2008                   

D0 = 28/07/2008

ARCZ6- ITR - 
30/09/2008                   

D0 = 17/10/2008

ARCZ6- ITR - 
31/03/2009                   

D0 = 14/05/2009

ARCZ6- - ITR - 
30/06/2009                                     

D0 = 17/07/2009

Retorno Anormal Retorno Anormal Retorno Anormal Retorno Anormal Retorno Anormal

0,01998 -0,00976 -0,16452 -0,08520 0,02348
0,01805 0,01609 -0,03860 0,06838 0,02279
0,02724 0,03839 -0,03128 -0,03282 0,03370
0,02434 0,06274 0,01867 0,14993 0,05914
-0,00529 -0,01093 -0,00064 0,13044 0,04329
0,03697 -0,02898 0,08104 -0,03696 0,01828
0,02935 -0,00472 -0,08602 0,06447 0,02094
0,00321 0,00847 0,14562 0,02575 0,04107
0,02197 0,05533 0,21548 0,01325 0,00369
-0,01122 0,03473 -0,01246 -0,01636 0,01540
0,06556 -0,03981 -0,07234 0,03258 0,01495
0,03282 0,05112 -0,08366 0,03521 0,01323
0,03016 0,01006 -0,01171 -0,04330 0,02380
0,01412 0,06812 0,06575 0,04270 0,04392
0,04623 0,01745 -0,01789 0,00814 -0,01470
0,04987 0,03740 0,00413 0,02411 0,04113
0,01428 0,07053 0,01619 0,02313 0,06511
-0,01943 0,05752 -0,13933 0,02449 0,05707
-0,01664 0,06124 -0,08047 0,04288 0,05466
0,01420 0,09578 0,13923 0,02786 0,03801
0,03561 0,00745 0,05598 0,00908 -0,01226  

 

BANCO BRADESCO SA 

BBDC4- - ITR - 
31/03/2008                                     

D0 = 28/04/2008

BBDC4- - ITR - 
30/06/2008                                     

D0 = 04/08/2008

BBDC4- - ITR - 
30/09/2008                                     

D0 = 27/10/2008

BBDC4- - ITR - 
31/03/2009                                     

D0 = 04/05/2009

BBDC4- - ITR - 
30/06/2009                                     

D0 = 03/08/2009

Retorno Anormal Retorno Anormal Retorno Anorm al Retorno Anormal Retorno Anormal

-0,00600 -0,02423 0,07924 0,01204 0,00640
-0,01516 0,01033 0,03280 -0,00186 -0,01295
-0,00273 -0,00030 0,02773 -0,01508 0,00573
0,01584 -0,00332 -0,02942 -0,02070 0,00175
0,02743 -0,01260 -0,04799 0,02341 0,00304
0,00158 -0,00937 -0,00413 -0,01010 -0,00359
-0,01077 0,00332 -0,00522 -0,01718 -0,00460
-0,00755 -0,01039 -0,01856 0,00932 -0,00534
0,02193 -0,00240 -0,00620 0,02862 -0,00373
0,01369 0,00420 -0,00858 -0,00369 -0,01376
-0,01880 -0,02478 0,01762 -0,01619 -0,00260
-0,00346 0,01401 0,00827 0,01881 -0,01247
0,01243 0,00468 0,01458 -0,00294 0,01054
0,03771 0,00434 0,04974 -0,01815 -0,00377
-0,01711 -0,00494 -0,02691 0,00067 0,01050
-0,03161 0,00193 0,01736 -0,01933 -0,00003
-0,00030 -0,01048 -0,02020 -0,00215 -0,01270
-0,01371 -0,00551 -0,01795 -0,00684 -0,00521
-0,00546 0,00327 -0,01760 0,00256 -0,02000
0,00247 -0,00525 -0,01100 0,00136 -0,00175
-0,01669 -0,01260 0,00721 0,00206 -0,00548  
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BRADESPAR S/A 

BRAP4- - ITR - 
31/03/2008                                     

D0 =15/05/2008

BRAP4- - ITR - 
30/06/2008                                     

D0 = 14/08/2008

BRAP4- - ITR - 
30/09/2008                                     

D0 = 14/11/2008

BRAP4- - ITR - 
31/03/2009                                     

D0 = 29/07/2009

BRAP4- - ITR - 
30/06/2009                                     

D0 = 14/08/2009

Retorno Anormal Retorno Anormal Retorno Anormal Retorno Anormal Retorno Anormal

0,02231 0,00232 0,00486 0,02370 0,01664
-0,04355 -0,01314 0,02526 -0,00910 0,01213
0,00737 -0,01982 0,02624 0,00437 0,01276
0,02645 -0,01359 -0,01190 0,01318 -0,00099
0,01974 -0,00251 0,02211 0,03962 0,01330
0,02625 0,02828 -0,01422 -0,00787 0,01006
0,00196 -0,00751 0,01866 -0,01569 -0,00645
0,00056 -0,00607 0,03110 0,02531 0,00514
-0,00100 0,01969 0,01942 0,01442 -0,00315
0,00902 0,05056 -0,00560 0,02044 0,02799
0,03052 0,00428 0,02794 0,01049 0,01586
0,02258 0,02310 -0,00428 0,00126 -0,00107
0,00076 -0,00051 -0,00075 0,01664 -0,02276
-0,00208 0,01323 0,02711 0,01213 0,00508
0,00408 0,04408 0,02960 0,01276 0,00953
-0,00073 0,02514 0,01311 -0,00099 0,01126
0,00048 -0,00938 -0,00463 0,01330 0,04035
-0,00237 -0,00152 -0,01619 0,01006 0,02125
-0,01374 0,00805 -0,00778 -0,00645 -0,00605
-0,01970 0,01840 0,02743 0,00514 0,01019
0,01483 -0,00275 -0,01095 -0,00315 0,01327  

 

BANCO DO BRASIL S.A. 

BBAS3- - ITR - 
31/03/2008                                     

D0 =14/05/2008

BBAS3- - ITR - 
30/06/2008                                     

D0 = 14/08/2008

BBAS3 - ITR - 
30/09/2008                                     

D0 = 13/11/2008

BBAS3- - ITR - 
31/03/2009                                     

D0 = 15/05/2009

BBAS3- - ITR - 
30/06/2009                                     

D0 = 14/08/2009

Retorno Anormal Retorno Anormal Retorno Anormal Retorno Anormal Retorno Anormal

0,02275 0,00722 -0,03388 -0,03013 -0,00663
0,02842 -0,01026 0,01830 -0,02318 -0,00193
0,03246 -0,00642 -0,05620 0,00971 0,02400
-0,02263 0,00569 0,10104 0,06331 0,03118
-0,03210 0,03308 0,04465 -0,01324 -0,02125
-0,00729 0,00090 -0,01718 -0,00933 -0,00285
0,02032 -0,00317 0,01532 0,01626 -0,00123
-0,00079 0,00732 -0,05675 -0,00349 0,03060
0,00760 -0,02464 -0,02208 0,01489 -0,00648
-0,01687 -0,02410 0,02030 0,03072 0,01931
0,03134 0,02130 0,01972 -0,00353 0,00803
0,00850 0,04603 0,00957 -0,00105 0,00466
-0,00204 0,03057 0,01869 0,02143 0,01724
0,00265 -0,00676 0,00750 -0,01178 0,01053
0,00203 -0,01210 0,02221 0,01636 0,00452
-0,00754 0,02202 -0,06434 -0,01351 -0,01325
-0,00982 0,01566 -0,00769 -0,00073 0,00436
0,00276 0,00212 0,01431 0,02330 0,02248
0,04158 -0,01805 0,04412 0,00410 0,01267
0,03003 0,03441 0,01727 0,00336 0,01374
0,03140 0,02122 0,00334 -0,01660 0,00950  
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BRASIL TELECOM PARTICIPAÇÕES SA 

BRTP4 - ITR - 
31/03/2008                                     

D0  = 22/04/2008

BRTP4- - ITR - 
30/06/2008                                      

D0 = 05/08/2008

BRTP4 - ITR - 
30/09/2008                                      

D0 = 22/10/2008

BRTP4 - ITR - 
31/03/2009                                      

D0  = 14/05/2009

BRTP4 - ITR - 
30/06/2009                                     

D0  = 14/08/2009

Re torno Anorm al Retorno Anorm al Retorno Anorm al Re torno Anorm al Re torno Anorm al

-0,02605 -0,02674 -0 ,08300 0,01069 -0 ,00380
-0,02023 -0,01442 -0 ,10537 -0 ,02135 -0 ,02408
-0,00120 0,00427 0,04827 -0 ,02449 -0 ,00532
0,02340 -0,03362 0,05500 -0 ,04267 -0 ,01332
0,04469 -0,01593 -0 ,03413 0,01345 -0 ,00997
-0,05893 0,00656 0,08830 -0 ,00176 -0 ,02105
-0,01836 -0,00932 0,05047 0,00860 -0 ,00568
-0,03228 -0,01352 -0 ,08453 -0 ,03620 -0 ,03036
0,01298 -0,01605 -0 ,03957 -0 ,01127 0,01884
0,01141 -0,02673 -0 ,01414 -0 ,01258 -0 ,03498
-0,04064 -0,01558 -0 ,13332 -0 ,00972 -0 ,00072
0,01122 0,00279 0,09005 -0 ,03733 -0 ,02643
0,00077 -0,01797 0,00232 0,00521 -0 ,01488
-0,10228 -0,00654 0,00722 -0 ,02113 -0 ,03138
-0,02288 -0,04505 0,09287 0,00415 -0 ,00990
0,00830 -0,01771 -0 ,08032 0,01697 -0 ,00794
-0,00262 -0,04265 -0 ,06561 -0 ,04742 0,00368
-0,10998 0,01802 0,00333 -0 ,00037 0,02187
-0,01212 -0,02588 -0 ,01841 0,00833 -0 ,01446
-0,01588 -0,01041 -0 ,07120 -0 ,01717 -0 ,00797
-0,01675 -0,00634 -0 ,02292 0,02002 -0 ,01169  

 

BRASIL TELECOM S/A 

BRTO 4 - ITR - 
31/03/2008                                     

D0  = 22/04/2008

BRTO 4 - ITR - 
30/06/2008                                      

D0 = 05/08/2008

BRTO4 - ITR - 
30/09/2008                                      

D0 = 22/10/2008

BRTO4 - ITR - 
31/03/2009                                      

D0  = 14/05/2009

BRTO4 - ITR - 
30/06/2009                                     

D0  = 14/08/2009

Re torno Anorm al Retorno Anorm al Retorno Anorm al Re torno Anorm al Re torno Anorm al

-0,00773 -0,00717 -0 ,03311 0,01614 -0 ,00777
-0,03547 -0,07731 -0 ,13483 -0 ,03837 -0 ,02118
-0,00602 0,03253 0,05393 -0 ,03120 -0 ,01360
0,01648 -0,02928 0,02058 -0 ,02531 -0 ,01589
0,01556 0,00620 -0 ,03124 0,00411 -0 ,00468
-0,04125 0,00169 0,05428 -0 ,00150 -0 ,00678
-0,02243 -0,03716 0,10119 -0 ,01707 -0 ,01627
-0,00034 0,00692 -0 ,07455 -0 ,01588 -0 ,00752
0,01306 0,00409 -0 ,02284 -0 ,00133 0,01029
-0,01507 -0,03296 -0 ,00392 -0 ,00195 -0 ,03969
-0,00706 0,00300 -0 ,10472 0,00600 -0 ,01038
-0,02455 0,00834 0,03670 -0 ,04524 -0 ,03096
0,02533 -0,02371 0,05407 0,00792 0,00033
-0,06156 -0,00873 -0 ,04056 -0 ,02902 -0 ,02969
-0,05533 -0,02481 0,13035 -0 ,02025 -0 ,02619
0,01036 -0,00511 -0 ,07929 0,01782 -0 ,00228
-0,01326 -0,04751 -0 ,06169 -0 ,02826 0,00157
-0,09287 0,01053 -0 ,02456 -0 ,01424 0,01379
-0,05196 -0,01794 -0 ,03011 0,00431 -0 ,01204
0,01685 -0,04424 -0 ,05507 -0 ,00241 -0 ,01533
-0,02828 -0,01418 -0 ,01199 0,01957 0,01078  
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BRASKEM S.A. 

BRKM5 - ITR - 
31/03/2008                                     

D0  = 07/05/2008

BRKM5- ITR - 
30/06/2008                                      

D0 = 06/08/2008

BRKM5 - ITR - 
30/09/2008                                      

D0 = 05/11/2008

BRKM5 - ITR - 
31/03/2009                                      

D0  = 03/06/2009

BRKM5 - ITR - 
30/06/2009                                     

D0  = 12/08/2009

Re torno Anorm al Retorno Anorm al Retorno Anorm al Re torno Anorm al Re torno Anorm al

-0,00149 0,01346 -0 ,03963 -0 ,06811 -0 ,01437
-0,02046 -0,01038 0,05691 -0 ,04829 -0 ,00273
0,03041 -0,00696 -0 ,08635 -0 ,01009 0,04969
-0,00759 -0,01980 -0 ,01008 -0 ,00861 0,00612
-0,02626 -0,00677 0,06489 0,00637 0,00927
-0,02984 -0,03331 -0 ,08406 -0 ,01580 -0 ,00143
0,00513 -0,00734 0,04432 -0 ,06182 0,03719
-0,02332 -0,02985 0,03747 -0 ,03209 0,02752
-0,00085 -0,00272 -0 ,01938 0,00328 0,08917
-0,04200 -0,01746 -0 ,09125 -0 ,01773 -0 ,04728
-0,03512 0,00537 -0 ,03841 -0 ,04937 -0 ,06943
-0,02240 -0,04433 -0 ,04449 0,00757 -0 ,04103
-0,02490 0,01294 -0 ,05006 -0 ,00117 -0 ,03840
-0,03410 -0,02124 -0 ,06721 0,00368 0,05614
-0,03575 -0,01383 -0 ,01244 0,00532 0,05561
0,00330 -0,00935 -0 ,01437 -0 ,02482 -0 ,04471
0,00501 -0,00572 -0 ,04448 0,00763 -0 ,02775
-0,03750 -0,03591 -0 ,03601 -0 ,04272 0,00160
-0,01965 -0,01613 0,00055 -0 ,02214 -0 ,03425
-0,01758 -0,00726 0,01719 -0 ,00336 0,00721
-0,02923 -0,05076 0,00157 -0 ,02344 -0 ,01224  

 

BRF - BRASIL FOODS SA 

PRGA3 - ITR - 
31/03/2008                                     

D0  = 24/04/2008

PRGA3- ITR - 
30/06/2008                                      

D0 = 23/03/2009

PRGA3 - ITR - 
30/09/2008                                      

D0 = 23/03/2009

PRGA3 - ITR - 
31/03/2009                                      

D0  = 14/05/2009

PRGA3 - ITR - 
30/06/2009                                     

D0  = 14/08/2009

Re torno Anorm al Retorno Anorm al Retorno Anorm al Re torno Anorm al Re torno Anorm al

-0,01658 -0,01640 -0 ,01640 -0 ,01393 -0 ,00664
-0,02180 -0,00539 -0 ,00539 0,00492 -0 ,02180
-0,00735 0,01077 0,01077 -0 ,01770 -0 ,01317
0,01755 0,02915 0,02915 -0 ,00367 -0 ,01604
0,01345 0,02608 0,02608 0,00053 0,01389
-0,00026 0,03179 0,03179 -0 ,01510 -0 ,01901
-0,00280 0,04791 0,04791 -0 ,04487 0,03950
-0,00708 -0,04893 -0 ,04893 -0 ,00866 0,01882
0,01963 -0,02954 -0 ,02954 0,14330 -0 ,01737
0,04114 0,00561 0,00561 0,00600 -0 ,01734
0,00223 -0,01078 -0 ,01078 0,01080 0,00756
-0,02882 -0,04799 -0 ,04799 -0 ,00888 -0 ,00734
0,00518 -0,00739 -0 ,00739 -0 ,03527 -0 ,01101
-0,01570 0,00026 0,00026 -0 ,06316 0,00140
0,01466 -0,01204 -0 ,01204 0,08736 0,00381
0,03969 -0,02211 -0 ,02211 0,07801 -0 ,00123
-0,02505 -0,00241 -0 ,00241 -0 ,02099 -0 ,02037
-0,01337 -0,02741 -0 ,02741 0,00146 -0 ,00247
-0,00783 -0,01883 -0 ,01883 -0 ,03361 0,01181
0,00914 0,01889 0,01889 -0 ,00593 -0 ,00320
-0,01010 -0,00606 -0 ,00606 0,00287 0,00454  
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COMPANHIA DE CONCESSÕES RODOVIÁRIAS 

CCRO 3 - ITR - 
31/03/2008                                     

D0  = 14/05/2008

CCRO3 - ITR - 
30/06/2008                                      

D0 = 21/08/2008

CCRO3 - ITR - 
30/09/2008                                      

D0 = 31/10/2008

CCRO3 - ITR - 
31/03/2009                                      

D0  = 07/05/2009

CCRO 3 - ITR - 
30/06/2009                                     

D0  = 12/08/2009

Re torno Anorm al Retorno Anorm al Retorno Anorm al Re torno Anorm al Re torno Anorm al

-0,00258 -0,01284 -0 ,02557 -0 ,01526 -0 ,01002
0,10070 -0,00288 -0 ,04038 0,00525 -0 ,01608
-0,04515 -0,03541 0,01260 -0 ,03898 0,00156
-0,01234 0,01367 -0 ,05426 0,01955 -0 ,00876
0,01985 -0,01700 -0 ,00200 0,05359 -0 ,01420
-0,00843 0,00630 -0 ,07241 -0 ,00101 0,00930
-0,01606 -0,02253 -0 ,07863 -0 ,04502 -0 ,01801
-0,00113 -0,00918 -0 ,04780 0,02137 -0 ,00967
-0,00830 0,00370 0,00700 -0 ,03704 0,00193
-0,00265 -0,03422 0,13260 -0 ,02062 -0 ,01667
-0,00075 -0,00694 0,06959 0,01401 -0 ,01464
-0,03436 -0,01116 -0 ,06420 0,01136 -0 ,02418
-0,05436 0,01521 -0 ,04972 -0 ,04440 -0 ,01766
-0,04528 -0,00346 0,00676 -0 ,05007 -0 ,01968
0,01370 -0,01849 0,01387 0,06756 0,00587
-0,02509 0,02655 -0 ,01215 0,02442 0,01332
0,00575 -0,03111 -0 ,03085 -0 ,00436 -0 ,00096
-0,02085 -0,02073 0,01968 -0 ,05080 0,03297
-0,01986 -0,00688 0,05774 -0 ,01035 -0 ,02352
-0,01344 -0,02760 -0 ,00027 -0 ,01754 -0 ,01574
0,03713 0,02790 0,02856 0,02772 -0 ,00135  

 

CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA S.A 

CLSC6 - ITR - 
31/03/2008                                     

D0  = 15/05/2008

CLSC6 - ITR - 
30/06/2008                                      

D0 = 14/08/2008

CLSC6  - ITR - 
30/09/2008                                      

D0 = 14/11/2008

CLSC6  - ITR - 
31/03/2009                                      

D0  = 15/05/2009

CLSC6  - ITR - 
30/06/2009                                     

D0  = 14/08/2009

Re torno Anorm al Retorno Anorm al Retorno Anorm al Re torno Anorm al Re torno Anorm al

-0,02289 -0,00912 0,03763 -0 ,02234 -0 ,01189
-0,02441 0,02368 -0 ,02055 -0 ,04426 -0 ,01455
-0,00998 0,01808 0,01032 -0 ,01036 0,00954
-0,00742 -0,01509 0,03424 -0 ,01746 -0 ,02901
-0,02090 -0,00950 -0 ,01623 0,00277 0,02198
0,01192 -0,03115 -0 ,02187 0,00041 -0 ,01241
-0,02946 0,00723 -0 ,02632 0,00532 -0 ,00286
0,00188 -0,00234 0,02050 -0 ,01893 -0 ,01982
-0,02099 -0,02560 0,03626 0,01864 -0 ,01361
0,00469 -0,03172 -0 ,05068 -0 ,00980 -0 ,03062
-0,02352 -0,00222 -0 ,02520 -0 ,01017 -0 ,01028
-0,00622 0,03856 0,02819 -0 ,01599 0,01089
-0,03789 -0,01981 0,01101 -0 ,00515 -0 ,01030
0,00412 0,00038 0,04871 -0 ,02078 -0 ,01289
-0,00819 -0,01830 -0 ,00176 0,00951 -0 ,01803
0,00633 -0,03032 -0 ,06139 -0 ,02916 -0 ,00666
-0,03291 0,00490 -0 ,04139 -0 ,00477 0,00543
-0,00771 -0,02669 -0 ,01706 -0 ,01360 -0 ,01067
0,01452 0,01922 0,02017 -0 ,01199 -0 ,02076
0,01487 -0,03481 -0 ,01260 -0 ,00806 0,00956
0,00898 -0,00712 -0 ,01317 -0 ,00798 -0 ,01627  
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CIA ENERG MINAS GERAIS - CEMIG 

CMIG4 - ITR - 
31/03/2008                                     

D0  = 07/05/2008

CMIG4 - ITR - 
30/06/2008                                      

D0 = 18/09/2008

CMIG4 - ITR - 
30/09/2008                                      

D0 = 11/12/2008

CMIG4 - ITR - 
31/03/2009                                      

D0  = 23/06/2009

CMIG4 - ITR - 
30/06/2009                                     

D0  = 13/08/2009

Re torno Anorm al Retorno Anorm al Retorno Anorm al Re torno Anorm al Re torno Anorm al

-0,03379 -0,03349 -0 ,02839 -0 ,02558 -0 ,01229
-0,00357 -0,00662 -0 ,03493 -0 ,03670 -0 ,02313
0,02625 -0,02722 -0 ,03373 0,00184 -0 ,01862
-0,00682 -0,02483 0,02370 0,01693 -0 ,00503
-0,02071 -0,02609 -0 ,01402 -0 ,01444 -0 ,02207
-0,03581 -0,03030 -0 ,03568 -0 ,03731 0,02128
0,01289 -0,02402 -0 ,02897 -0 ,02355 -0 ,02797
0,02489 0,00500 -0 ,04432 -0 ,00612 -0 ,02552
-0,02059 -0,01236 -0 ,04569 -0 ,02184 -0 ,01213
-0,02442 -0,01276 -0 ,06100 -0 ,02845 -0 ,02538
-0,03382 -0,00559 -0 ,04380 -0 ,03818 -0 ,01909
-0,00271 0,02139 0,02642 -0 ,01073 -0 ,02025
-0,02749 -0,00582 -0 ,05194 -0 ,03188 -0 ,02204
-0,03355 0,00354 -0 ,00424 0,00031 -0 ,02055
-0,02869 -0,00283 -0 ,05133 -0 ,01308 -0 ,01864
-0,01200 -0,00186 -0 ,01539 -0 ,02807 -0 ,01921
0,01098 0,00815 -0 ,05562 -0 ,00959 -0 ,02444
0,00840 -0,01457 -0 ,00278 -0 ,01616 -0 ,01277
-0,00181 0,02520 0,00931 -0 ,02270 -0 ,01509
-0,01391 -0,00059 -0 ,02798 -0 ,01481 -0 ,01505
-0,04167 0,00885 -0 ,00250 -0 ,01613 -0 ,00854  

 

COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO - COMGÁS 

CGAS5 - ITR - 
31/03/2008                                     

D0  = 29/04/2008

CGAS5 - ITR - 
30/06/2008                                      

D0 = 23/07/2008

CGAS5 - ITR - 
30/09/2008                                      

D0 = 03/11/2008

CGAS5 - ITR - 
31/03/2009                                      

D0  = 29/04/2009

CGAS5 - ITR - 
30/06/2009                                     

D0  = 28/07/2009

Re torno Anorm al Retorno Anorm al Retorno Anorm al Re torno Anorm al Re torno Anorm al

-0,00705 -0,00550 -0 ,04033 -0 ,04241 0,00609
-0,02696 0,00440 -0 ,03140 0,02150 -0 ,03478
0,00998 -0,01813 -0 ,00212 -0 ,01956 -0 ,02027
-0,01242 -0,01413 -0 ,01751 -0 ,01995 -0 ,02414
-0,01568 0,00740 -0 ,02425 0,00515 -0 ,01690
-0,00571 -0,00684 0,00794 -0 ,00538 -0 ,00298
-0,00506 0,00936 -0 ,04002 -0 ,03114 -0 ,04286
-0,00982 -0,01730 -0 ,00697 -0 ,01512 -0 ,01170
-0,01812 -0,02367 -0 ,03838 0,01606 -0 ,01217
-0,01654 -0,02360 0,00524 -0 ,01187 0,00826
0,00106 0,01759 -0 ,03097 -0 ,02683 -0 ,02251
-0,03991 -0,00258 0,06540 -0 ,02194 -0 ,01288
-0,03051 -0,02873 0,01695 -0 ,02602 -0 ,00972
-0,00884 -0,02436 -0 ,05516 0,00054 -0 ,03366
-0,01144 -0,02801 0,04884 -0 ,00391 -0 ,00488
-0,01800 -0,01580 -0 ,03617 0,01398 -0 ,03517
-0,02375 -0,02465 -0 ,03977 -0 ,01784 -0 ,00542
-0,01298 -0,00476 0,00757 -0 ,00945 -0 ,01401
-0,01885 -0,00566 -0 ,01732 -0 ,01077 -0 ,01515
-0,01305 -0,02752 -0 ,03630 -0 ,00682 -0 ,01000
-0,00703 -0,00188 0,02969 -0 ,00397 -0 ,00545  
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COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA 

CPLE6 - ITR - 
31/03/2008                                     

D0  = 29/05/2008

CPLE6 - ITR - 
30/06/2008                                      

D0 = 29/08/2008

CPLE6  - ITR - 
30/09/2008                                      

D0 = 12/11/2008

CPLE6  - ITR - 
31/03/2009                                      

D0  = 01/07/2009

CPLE6  - ITR - 
30/06/2009                                     

D0  = 12/08/2009

Re torno Anorm al Retorno Anorm al Retorno Anorm al Re torno Anorm al Re torno Anorm al

0,00205 -0,00769 -0 ,03357 -0 ,03181 -0 ,00797
-0,01725 -0,02892 -0 ,05160 -0 ,01027 -0 ,01480
0,02140 -0,01436 -0 ,01285 0,02989 -0 ,03166
-0,04558 -0,00627 0,04377 0,00994 0,00269
-0,00662 -0,02294 -0 ,06173 -0 ,05600 -0 ,02847
-0,02076 -0,03313 -0 ,05930 -0 ,02447 -0 ,01628
-0,00697 -0,01672 0,03799 -0 ,03931 -0 ,00312
0,00178 0,00858 0,00371 -0 ,01896 -0 ,02659
-0,02358 -0,03333 -0 ,02865 0,00685 -0 ,02131
-0,00939 -0,01548 0,02152 -0 ,01713 -0 ,01324
-0,02550 -0,04432 0,01004 -0 ,01279 -0 ,02655
-0,01135 -0,00834 -0 ,01249 -0 ,00607 -0 ,03712
0,00727 -0,01648 0,00146 -0 ,01453 0,00982
-0,02035 -0,02604 0,01880 -0 ,01749 -0 ,01892
0,03285 -0,02952 -0 ,02541 -0 ,00038 -0 ,02506
0,00141 -0,01051 0,02054 -0 ,02703 -0 ,00424
-0,02891 -0,01531 0,00472 -0 ,00301 -0 ,02962
0,00341 -0,03746 -0 ,02965 0,00148 0,00193
-0,01199 -0,02808 -0 ,03646 -0 ,02609 0,00089
-0,01342 -0,00116 -0 ,05132 -0 ,03545 -0 ,02125
-0,02350 0,00154 0,03729 -0 ,01008 -0 ,01022  

 

CPFL ENERGIA SA 

CPFE3 - ITR - 
31/03/2008                                     

D0  = 12/05/2008

CPFE3 - ITR - 
30/06/2008                                      

D0 = 12/08/2008

CPFE3  - ITR - 
30/09/2008                                      

D0 = 05/11/2008

CPFE3  - ITR - 
31/03/2009                                      

D0  = 11/08/2009

CPFE3  - ITR - 
30/06/2009                                     

D0  = 11/08/2009

Re torno Anorm al Retorno Anorm al Retorno Anorm al Re torno Anorm al Re torno Anorm al

-0,01355 -0,01484 -0 ,02940 0,00871 0,00871
-0,00489 -0,02823 -0 ,02503 -0 ,01006 -0 ,01006
-0,04644 -0,02732 0,01205 -0 ,02391 -0 ,02391
0,04454 -0,00931 -0 ,04068 -0 ,01303 -0 ,01303
-0,06463 -0,01188 0,02037 -0 ,01295 -0 ,01295
0,01216 -0,01937 0,00713 0,00886 0,00886
-0,03843 -0,02653 -0 ,01914 -0 ,03501 -0 ,03501
-0,04191 -0,02221 -0 ,01253 -0 ,00736 -0 ,00736
-0,00243 -0,00896 -0 ,02997 -0 ,00943 -0 ,00943
-0,04218 -0,04689 -0 ,01744 -0 ,00491 -0 ,00491
-0,01891 -0,03368 -0 ,05099 -0 ,03769 -0 ,03769
-0,03266 -0,00463 -0 ,01015 -0 ,00855 -0 ,00855
-0,02364 0,01157 -0 ,01516 -0 ,03173 -0 ,03173
-0,01347 -0,02935 -0 ,06215 -0 ,00456 -0 ,00456
-0,00209 0,00259 0,00850 -0 ,02717 -0 ,02717
-0,04301 -0,00071 -0 ,00790 -0 ,02685 -0 ,02685
-0,02735 -0,01369 0,01099 -0 ,02709 -0 ,02709
-0,02817 -0,04832 -0 ,01188 -0 ,01354 -0 ,01354
-0,01561 -0,00712 0,03696 -0 ,00617 -0 ,00617
-0,00995 -0,02162 0,00032 -0 ,04080 -0 ,04080
-0,02435 -0,00823 0,01253 -0 ,03024 -0 ,03024  
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CYRELA BRAZIL REALTY SA EMPRS E PARTS 

CYRE3 - ITR - 
31/03/2008                                     

D0  = 25/07/2008

CYRE3 - ITR - 
30/06/2008                                      

D0 = 14/08/2008

CYRE3  - ITR - 
30/09/2008                                      

D0 = 04/12/2008

CYRE3  - ITR - 
31/03/2009                                      

D0  = 12/05/2009

CYRE3  - ITR - 
30/06/2009                                     

D0  = 13/08/2009

Re torno Anorm al Retorno Anorm al Retorno Anorm al Re torno Anorm al Re torno Anorm al

0,00170 0,02328 0,03130 0,08065 0,01615
0,00509 0,02916 0,06189 -0 ,03922 0,03870
0,10412 0,04508 -0 ,05453 0,07518 0,00946
0,09187 0,05379 0,13421 -0 ,02480 0,07224
0,03308 0,01479 0,03092 0,04762 0,01914
-0,01173 0,02871 0,02061 -0 ,01561 0,00048
0,03513 0,06216 0,02375 -0 ,00483 -0 ,01787
0,07927 0,07814 0,05791 0,05768 0,00475
0,08818 0,01952 0,02868 -0 ,00273 0,06992
0,07471 -0,01502 -0 ,05596 0,00126 0,05341
0,02430 0,01673 0,10297 0,02969 0,02743
-0,00187 0,02589 0,08416 0,01702 0,03966
0,03075 0,05226 -0 ,01042 0,04606 0,05147
0,00126 -0,01363 0,05188 0,00579 0,03854
0,02328 0,02553 0,05476 0,00838 0,01704
0,02916 0,03039 0,05326 0,05819 0,06166
0,04508 -0,00596 -0 ,03953 -0 ,00505 0,05316
0,05379 0,05125 0,01163 0,01270 0,04349
0,01479 0,00060 -0 ,01641 0,05543 0,04055
0,02871 0,00012 -0 ,00569 0,02572 0,06118
0,06216 -0,00446 0,01399 0,04764 0,01227  

 

DURATEX SA 

DURA4 - ITR - 
31/03/2008                                     

D0  = 13/05/2008

DURA4 - ITR - 
30/06/2008                                      

D0 = 12/08/2008

DURA4- ITR - 
30/09/2008                                      

D0 = 11/11/2008

DURA4 - ITR - 
31/03/2009                                      

D0  = 11/05/2009

DURA4 - ITR - 
30/06/2009                                     

D0  = 13/08/2009

Re torno Anorm al Retorno Anorm al Retorno Anorm al Re torno Anorm al Re torno Anorm al

-0,01145 -0,00256 -0 ,01442 0,04483 -0 ,00044
0,01309 0,01639 0,02851 -0 ,05103 0,03941
-0,00543 -0,02663 0,04944 0,00667 0,00964
0,08698 0,03017 0,02626 -0 ,04984 -0 ,00649
-0,00297 -0,03097 -0 ,08726 0,02617 0,00190
-0,01129 0,03778 -0 ,00779 0,02827 -0 ,01930
-0,01205 0,00447 -0 ,07018 0,01708 -0 ,01909
-0,01452 -0,01626 0,07583 0,01564 -0 ,00692
-0,02599 -0,00582 0,02889 -0 ,00835 -0 ,03009
0,02405 -0,01094 -0 ,09937 -0 ,00978 -0 ,01077
-0,04692 -0,05413 -0 ,01143 -0 ,01694 -0 ,00468
-0,03293 -0,04949 0,00604 0,00429 -0 ,01191
0,01069 -0,00563 -0 ,00471 -0 ,02878 0,05763
-0,01173 0,01030 -0 ,00983 -0 ,04345 0,01294
-0,02932 -0,02415 0,02750 -0 ,00910 -0 ,02397
0,00279 -0,03985 -0 ,04090 0,01875 -0 ,04147
-0,00292 0,04604 -0 ,00065 -0 ,02722 0,03648
0,00126 -0,01789 -0 ,01225 -0 ,03496 -0 ,01708
-0,00106 0,07401 -0 ,08221 -0 ,00181 -0 ,00718
0,01389 0,06339 -0 ,01180 -0 ,00643 0,02128
0,01592 0,01317 0,00456 -0 ,00208 0,00229  
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ELETROBRÁS PARTICIPAÇÕES S.A. - ELETROPAR 

ELET3 - ITR - 
31/03/2008                                     

D0  = 15/05/2008

ELET3 - ITR - 
30/06/2008                                      

D0 = 12/08/2008

ELET3  - ITR - 
30/09/2008                                      

D0 = 11/11/2008

ELET3  - ITR - 
31/03/2009                                      

D0  = 22/07/2009

ELET3  - ITR - 
30/06/2009                                     

D0  = 20/08/2009

Re torno Anorm al Retorno Anorm al Retorno Anorm al Re torno Anorm al Re torno Anorm al

-0,00663 -0,01069 0,02857 -0 ,00038 0,04036
0,00946 -0,04116 0,01184 -0 ,02249 -0 ,04861
-0,01986 -0,00168 0,08004 -0 ,01042 -0 ,03527
-0,02606 -0,00862 -0 ,01228 -0 ,01299 -0 ,03818
-0,02346 0,01161 -0 ,03871 -0 ,03531 -0 ,04630
-0,01115 0,01376 -0 ,03837 -0 ,02616 -0 ,01195
-0,00948 -0,04874 -0 ,02825 -0 ,01727 -0 ,01710
-0,00975 -0,03992 -0 ,00235 -0 ,00222 -0 ,03353
0,00574 -0,00560 -0 ,01613 -0 ,02235 0,01176
-0,02728 -0,04016 -0 ,03497 -0 ,01596 -0 ,05100
-0,01482 -0,02910 0,08374 -0 ,03051 0,00369
-0,00845 -0,02168 -0 ,11934 -0 ,02834 -0 ,03462
0,00399 0,00019 0,07226 -0 ,02086 -0 ,00271
-0,01623 -0,02777 0,01094 -0 ,01858 -0 ,02301
-0,00974 0,01463 0,01496 -0 ,02528 -0 ,00533
-0,02023 -0,00820 0,02205 0,00270 0,04193
-0,02477 -0,02191 0,00361 -0 ,01077 -0 ,03283
-0,03571 0,01020 -0 ,00607 -0 ,00978 -0 ,02460
0,01682 0,00585 -0 ,07210 -0 ,03375 -0 ,01843
-0,02617 -0,00449 -0 ,01278 -0 ,00538 -0 ,01735
0,12731 -0,02791 0,01190 0,00529 0,00030  

 

ELETROBRÁS PARTICIPAÇÕES S.A. - ELETROPAR 

ELET6 - ITR - 
31/03/2008                                     

D0  = 15/05/2008

ELET6 - ITR - 
30/06/2008                                      

D0 = 12/08/2008

ELET6  - ITR - 
30/09/2008                                      

D0 = 11/11/2008

ELET6  - ITR - 
31/03/2009                                      

D0  = 22/07/2009

ELET6  - ITR - 
30/06/2009                                     

D0  = 20/08/2009

Re torno Anorm al Retorno Anorm al Retorno Anorm al Re torno Anorm al Re torno Anorm al

-0,01045 0,00762 0,03904 -0 ,00214 0,01979
0,02008 -0,03895 -0 ,02779 -0 ,02014 -0 ,04541
-0,02149 -0,01123 0,04580 -0 ,02096 -0 ,03310
-0,02972 0,00023 -0 ,01464 -0 ,00710 -0 ,02314
-0,02512 0,00920 -0 ,06289 -0 ,01942 -0 ,01822
-0,01534 0,00996 -0 ,00453 -0 ,03081 -0 ,03704
-0,01072 -0,03757 -0 ,03294 -0 ,00884 -0 ,02437
-0,00408 -0,03992 0,03405 -0 ,02211 -0 ,01568
-0,01454 -0,00892 -0 ,02887 -0 ,01673 -0 ,00255
-0,02863 -0,04358 -0 ,03340 -0 ,02006 -0 ,03967
-0,01351 -0,02615 0,07785 -0 ,01550 -0 ,01551
-0,01546 -0,02410 -0 ,09319 -0 ,03233 -0 ,02107
-0,00726 -0,01575 0,05997 -0 ,02193 -0 ,00480
-0,00692 -0,01217 -0 ,00365 -0 ,01243 -0 ,01388
-0,01930 -0,00721 0,03788 -0 ,01571 -0 ,01201
-0,01450 -0,00041 0,00612 0,00010 0,00930
-0,02411 -0,01759 -0 ,01165 -0 ,01373 -0 ,01817
-0,03656 -0,02548 0,00406 -0 ,01263 -0 ,00624
0,00412 -0,00511 -0 ,07308 -0 ,02823 -0 ,00839
-0,00570 0,00763 -0 ,03261 -0 ,00451 -0 ,01899
0,07229 -0,03038 0,02234 -0 ,00551 -0 ,01070  



105 

EMBRAER EMPR BRAS. DE AERONAUTICA S/A 

EMBR3 - ITR - 
31/03/2008                                     

D0  = 16/07/2008

EMBR3 - ITR - 
30/06/2008                                      

D0 = 14/10/2008

EMBR3 - ITR - 
30/09/2008                                      

D0 = 03/11/2008

EMBR3 - ITR - 
31/03/2009                                      

D0  = 29/04/2009

EMBR3 - ITR - 
30/06/2009                                     

D0  = 30/07/2009

Re torno Anorm al Retorno Anorm al Retorno Anorm al Re torno Anorm al Re torno Anorm al

-0,01304 -0,01306 0,00184 0,01805 0,00537
-0,03854 -0,01788 0,01118 -0 ,05020 -0 ,03145
-0,02712 0,02705 -0 ,01878 0,00396 -0 ,00164
-0,00829 0,00144 0,02781 -0 ,04520 0,00078
0,03931 -0,05110 -0 ,02186 -0 ,03212 -0 ,01421
0,08858 0,02305 -0 ,03091 0,01182 -0 ,03775
-0,04257 -0,06204 -0 ,00394 -0 ,02913 -0 ,00190
-0,01582 -0,01778 0,04264 0,01294 -0 ,02324
-0,03516 -0,08801 0,01242 -0 ,02524 0,00390
0,00888 0,01043 -0 ,02127 -0 ,04147 -0 ,00857
0,07746 -0,00824 -0 ,06165 -0 ,00618 0,00459
-0,02107 -0,03333 -0 ,01519 -0 ,02348 0,04559
-0,03852 0,01791 0,02753 0,07455 0,06604
-0,00843 -0,02166 -0 ,08963 -0 ,00385 -0 ,02396
0,05920 0,00184 -0 ,09945 0,00464 -0 ,02054
0,00011 0,01118 -0 ,04921 0,00964 0,00909
-0,01428 -0,01878 -0 ,03465 -0 ,01920 -0 ,01008
-0,01382 0,02781 -0 ,02157 -0 ,05757 0,06178
-0,01866 -0,02186 -0 ,05057 -0 ,05034 -0 ,00756
0,01780 -0,03091 -0 ,00898 -0 ,00598 -0 ,02015
-0,02843 -0,00394 0,02667 -0 ,03025 -0 ,03166  

 

METALURGICA GERDAU SA 

GGBR4 - ITR - 
31/03/2008                                     

D0  = 12/05/2008

GGBR4 - ITR - 
30/06/2008                                      

D0 = 06/08/2008

GGBR4 - ITR - 
30/09/2008                                      

D0 = 05/11/2008

GGBR4 - ITR - 
31/03/2009                                      

D0  = 07/05/2009

GGBR4 - ITR - 
30/06/2009                                     

D0  = 06/08/2009

Re torno Anorm al Retorno Anorm al Retorno Anorm al Re torno Anorm al Re torno Anorm al

-0,01071 -0,00467 0,06908 0,03947 0,00556
0,03980 0,00731 0,01848 -0 ,01834 0,00515
0,02213 0,00091 0,06015 -0 ,00594 0,00385
-0,00928 0,04971 0,02901 0,01480 0,01124
0,02218 0,02593 -0 ,00410 0,00655 0,01348
0,02277 0,03434 -0 ,02879 0,00699 0,01989
0,02991 0,02989 0,02401 0,04144 0,02642
0,02464 0,02764 0,00010 0,00572 0,00890
0,03394 0,01857 -0 ,02772 0,06191 0,02468
0,04270 0,00706 0,05189 0,03950 0,00612
0,02015 0,00186 0,01079 0,01029 0,00791
0,01410 0,01697 0,03993 0,00491 -0 ,00297
0,01043 -0,00926 0,00531 0,02602 0,00829
0,02163 0,01716 0,04751 0,01397 0,01708
0,04072 -0,00738 0,06012 0,00771 0,03387
0,03319 0,03320 0,07194 0,00746 0,03277
0,03827 0,02428 -0 ,02597 0,01687 0,03445
0,01548 0,01438 0,03650 0,02548 0,01048
0,02868 0,02321 -0 ,01253 0,02675 0,00172
0,02514 0,01785 0,02886 -0 ,00133 0,00524
0,03325 0,01828 -0 ,01708 0,02412 0,01581  
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METALURGICA GERDAU SA 

GO AU4 - ITR - 
31/03/2008                                     

D0  = 12/05/2008

GOAU4 - ITR - 
30/06/2008                                      

D0 = 06/08/2008

GOAU4 - ITR - 
30/09/2008                                      

D0 = 05/11/2008

GOAU4 - ITR - 
31/03/2009                                      

D0  = 07/05/2009

GO AU4 - ITR - 
30/06/2009                                     

D0  = 06/08/2009

Re torno Anorm al Retorno Anorm al Retorno Anorm al Re torno Anorm al Re torno Anorm al

-0,01260 -0,02441 0,05675 0,02784 0,00459
0,03541 0,01546 0,02189 -0 ,01813 0,00465
0,03630 0,00515 0,03359 -0 ,00289 0,00257
0,00968 0,02504 0,01098 0,01065 0,01354
-0,00179 0,03291 0,01638 0,00504 0,00226
0,00920 0,03880 -0 ,01250 0,01018 0,01391
0,01904 0,02305 0,04078 0,02368 0,02345
0,03974 0,02144 0,00101 0,02400 0,01193
0,03468 0,00785 -0 ,03634 0,04688 0,01949
0,03572 0,01022 0,04621 0,04479 0,01206
0,01465 -0,00954 0,00704 0,00277 -0 ,00139
0,00588 0,01112 0,05334 0,00757 -0 ,00090
0,00495 -0,01734 -0 ,02161 0,02122 -0 ,00397
0,02761 0,00712 0,05756 0,00876 0,01890
0,04336 -0,01652 0,03274 0,00741 0,03372
0,03314 0,03052 0,06381 -0 ,00328 0,02729
0,02046 0,02253 -0 ,00714 0,01791 0,02254
0,03516 0,01840 0,02129 0,01458 0,01221
0,02068 0,02983 -0 ,01332 0,02816 -0 ,01118
0,02676 -0,00602 0,00562 -0 ,00775 0,00704
0,04017 0,03258 -0 ,00259 0,01579 0,01718  

 

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES SA 

GO LL4 - ITR - 
31/03/2008                                     

D0  = 30/04/2008

GOLL4 - ITR - 
30/06/2008                                      

D0 = 21/08/2008

GOLL4  - ITR - 
30/09/2008                                      

D0 = 16/11/2008

GOLL4  - ITR - 
31/03/2009                                      

D0  = 14/05/2009

GO LL4 - ITR - 
30/06/2009                                     

D0  = 11/08/2009

Re torno Anorm al Retorno Anorm al Retorno Anorm al Re torno Anorm al Re torno Anorm al

-0,05499 -0,13719 -0 ,08427 -0 ,01059 -0 ,03937
-0,00960 0,05190 -0 ,00345 -0 ,00235 -0 ,01640
-0,03031 -0,00201 0,07876 -0 ,04994 0,00691
-0,00092 -0,01412 -0 ,08270 0,06131 -0 ,04344
-0,05561 -0,06263 -0 ,08247 0,04850 0,00573
-0,00790 0,01951 -0 ,04644 0,04701 0,01255
0,03276 -0,02524 0,04745 -0 ,02210 -0 ,01736
-0,00354 -0,00416 -0 ,03223 -0 ,02726 0,00764
0,00476 -0,03344 -0 ,03649 -0 ,03227 0,08716
0,03411 -0,05834 0,07764 -0 ,00034 -0 ,00320
-0,04341 -0,04726 0,06184 0,05210 0,00743
0,05803 0,01630 0,04604 0,02495 0,10809
0,01395 0,02960 0,09177 -0 ,00288 0,03431
-0,02677 -0,01180 -0 ,13299 -0 ,04379 -0 ,01681
-0,03816 -0,03656 -0 ,02429 -0 ,00576 0,01800
0,00129 0,00101 -0 ,07333 -0 ,03070 0,07238
-0,02498 0,03327 0,02376 -0 ,02028 0,01261
-0,00822 0,02510 0,09126 0,00939 -0 ,04460
-0,01253 -0,00303 -0 ,02208 0,00312 -0 ,01849
-0,00178 0,00831 0,10158 -0 ,02910 -0 ,00893
0,00168 -0,02047 0,00140 -0 ,00940 -0 ,07720  
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ITAÚSA - INVESTIMENTOS ITAÚ S.A. 

ITSA4 - ITR - 
31/03/2008                                     

D0  = 13/05/2008

ITSA4 - ITR - 
30/06/2008                                      

D0 = 12/08/2008

ITSA4 - ITR - 
30/09/2008                                      

D0 = 11/11/2008

ITSA4 - ITR - 
31/03/2009                                      

D0  = 29/05/2009

ITSA4 - ITR - 
30/06/2009                                     

D0  = 13/08/2009

Re torno Anorm al Retorno Anorm al Retorno Anorm al Re torno Anorm al Re torno Anorm al

0,00131 0,01264 -0 ,00790 0,00141 -0 ,01037
-0,00140 -0,00861 0,07760 -0 ,00440 -0 ,01043
0,03703 0,00499 0,04642 -0 ,00537 -0 ,01985
0,00921 0,00927 0,02949 0,00627 0,00593
-0,00685 0,00133 0,11550 0,00844 0,00837
-0,03059 0,02217 0,01614 -0 ,00482 0,00054
-0,00775 -0,01234 -0 ,05311 -0 ,01492 0,01068
-0,00534 -0,02112 -0 ,01724 0,01560 -0 ,00652
-0,00942 -0,01711 0,04902 -0 ,00183 -0 ,02435
-0,00882 -0,01094 0,03877 -0 ,01070 -0 ,01751
-0,02594 -0,00153 -0 ,02688 -0 ,00742 -0 ,03324
-0,00750 -0,02673 -0 ,03323 -0 ,00383 -0 ,01861
0,00534 0,01169 0,07105 -0 ,00605 -0 ,01020
-0,02824 -0,00041 -0 ,03473 -0 ,00015 0,01644
-0,00634 -0,00690 -0 ,01929 -0 ,02286 0,00799
-0,02493 -0,01520 -0 ,02918 -0 ,01309 -0 ,00888
-0,00192 -0,00358 -0 ,03334 -0 ,00610 -0 ,02143
-0,00908 -0,01138 -0 ,03589 -0 ,00761 0,00184
0,00251 0,00675 0,03825 -0 ,01240 0,01066
0,03756 -0,01995 0,02068 0,00425 0,01051
0,00112 -0,01903 0,04675 -0 ,01026 -0 ,01103  

 

ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. 

ITUB4 - ITR - 
31/03/2008                                     

D0  = 06/05/2008

ITUB4 - ITR - 
30/06/2008                                      

D0 = 05/08/2008

ITUB4 - ITR - 
30/09/2008                                      

D0 = 04/11/2008

ITUB4 - ITR - 
31/03/2009                                      

D0  = 29/05/2009

ITUB4 - ITR - 
30/06/2009                                     

D0  = 11/08/2009

Re torno Anorm al Retorno Anorm al Retorno Anorm al Re torno Anorm al Re torno Anorm al

0,01000 0,02809 -0 ,01036 -0 ,00567 -0 ,00312
-0,02087 0,00080 -0 ,03173 -0 ,00029 -0 ,00390
-0,01131 -0,01334 -0 ,05291 -0 ,01133 -0 ,00627
0,00342 -0,02353 -0 ,04675 0,01858 -0 ,01248
0,00465 -0,01327 0,05621 0,01628 -0 ,01115
0,00638 0,01308 -0 ,03654 0,00132 0,00523
0,00344 -0,01218 0,08906 -0 ,00674 0,01155
0,02353 0,00752 0,03482 0,01654 -0 ,00108
0,01244 0,00668 -0 ,02093 0,00236 0,01678
-0,00031 -0,00299 0,13607 -0 ,01511 -0 ,00067
-0,04622 0,02698 -0 ,00230 -0 ,00876 -0 ,02685
-0,00784 -0,00184 -0 ,03480 0,00299 -0 ,02396
0,00063 -0,01268 -0 ,03041 -0 ,00732 -0 ,02257
-0,00935 -0,01079 0,02608 0,00551 -0 ,01173
-0,00640 0,00350 0,02604 -0 ,01435 -0 ,00409
-0,02335 -0,00841 -0 ,02457 -0 ,00929 0,02359
-0,00543 -0,02402 -0 ,00193 -0 ,00567 0,00374
0,00089 0,01278 0,04601 -0 ,00749 -0 ,00073
-0,01853 -0,00391 -0 ,01116 -0 ,00347 -0 ,02452
0,00951 -0,01227 -0 ,00266 0,01041 0,00538
-0,01976 -0,01288 -0 ,03805 -0 ,01140 0,01509  



108 

KLABIN S.A. 

KLBN 4 - ITR - 
31/03/2008                                     

D0  = 28/04/2008

KLBN 4 - ITR - 
30/06/2008                                      

D0 = 25/07/2008

KLBN4 - ITR - 
30/09/2008                                      

D0 = 16/10/2008

KLBN4 - ITR - 
31/03/2009                                      

D0  = 05/05/2009

KLBN4 - ITR - 
30/06/2009                                     

D0  = 11/08/2009

Re torno Anorm al Retorno Anorm al Retorno Anorm al Re torno Anorm al Re torno Anorm al

-0,00847 -0,01302 -0 ,00805 -0 ,01560 -0 ,01224
0,01282 0,00889 -0 ,06011 -0 ,00657 -0 ,01212
0,01101 -0,02157 0,02640 -0 ,02170 -0 ,01170
-0,02317 0,01342 -0 ,01204 0,02940 0,03244
-0,00114 0,03110 0,01979 -0 ,02372 0,00520
-0,00858 -0,03800 -0 ,02892 -0 ,01624 0,05329
-0,01308 -0,01914 -0 ,01522 0,00875 0,05374
-0,00319 -0,04214 0,04739 -0 ,02797 -0 ,05505
0,00651 0,01061 0,03647 -0 ,03958 -0 ,00978
0,02970 0,00608 -0 ,04128 -0 ,00679 -0 ,00057
-0,01306 -0,02622 -0 ,00825 0,06562 -0 ,00589
-0,03637 -0,01595 -0 ,05660 0,00861 -0 ,01334
-0,05506 -0,03097 -0 ,01278 -0 ,03814 -0 ,03509
0,00328 -0,01412 0,02255 -0 ,01045 -0 ,04016
0,03162 0,02008 -0 ,01038 -0 ,03829 0,01522
0,01401 -0,01979 0,01730 0,01174 -0 ,01469
-0,01509 -0,01459 0,00657 -0 ,02618 0,01568
-0,01516 0,00272 0,02260 0,01157 0,01954
-0,02348 0,01518 -0 ,03361 -0 ,02738 -0 ,02219
-0,00128 -0,00951 -0 ,00827 0,01562 0,00954
-0,01962 -0,02603 0,11663 -0 ,02021 -0 ,00242  

 

LIGHT SA 

L IGT3 - ITR - 
31/03/2008                                     

D0  = 07/05/2008

L IGT3 - ITR - 
30/06/2008                                      

D0 = 08/08/2008

L IGT3 - ITR - 
30/09/2008                                      

D0 = 07/11/2008

LIGT3  - ITR - 
31/03/2009                                      

D0  = 22/06/2009

LIGT3  - ITR - 
30/06/2009                                     

D0  = 10/09/2009

Re torno Anorm al Retorno Anorm al Retorno Anorm al Re torno Anorm al Re torno Anorm al

-0,01573 -0,00050 0,01014 0,00057 -0 ,02419
-0,02190 -0,04010 -0 ,00179 -0 ,01233 -0 ,02220
-0,02533 0,01791 0,05765 -0 ,02422 -0 ,02822
0,00403 -0,01932 -0 ,00790 -0 ,01693 0,00666
0,00659 -0,03295 -0 ,03820 -0 ,03911 0,01229
-0,02824 -0,00731 -0 ,03955 0,01268 -0 ,02359
0,02796 -0,00431 -0 ,02687 0,03024 -0 ,01456
0,00400 -0,03228 -0 ,04652 -0 ,01972 -0 ,02534
0,07088 0,00883 -0 ,05354 -0 ,01140 -0 ,01846
-0,06622 -0,00145 0,01687 0,02438 -0 ,00307
-0,04732 0,00002 -0 ,00011 0,00951 0,01917
-0,04786 -0,07841 0,01913 -0 ,01135 -0 ,02197
-0,00873 -0,02374 -0 ,03915 -0 ,01422 -0 ,02212
-0,00992 -0,03041 0,01667 0,03372 -0 ,02155
-0,00259 -0,00209 0,00681 -0 ,02254 -0 ,03915
0,02658 -0,01362 -0 ,00606 -0 ,02408 -0 ,00421
-0,01800 -0,02310 0,03848 -0 ,03782 -0 ,04147
-0,03903 0,00292 0,04036 0,00949 -0 ,01601
-0,05990 -0,05715 -0 ,02873 0,01956 -0 ,00802
-0,02601 -0,02093 -0 ,01255 -0 ,01759 -0 ,01722
-0,00508 -0,01491 -0 ,00468 -0 ,01673 -0 ,01988  



109 

LOJAS AMERICANAS SA 

LAME4 - ITR - 
31/03/2008                                     

D0  = 08/05/2008

LAME4 - ITR - 
30/06/2008                                      

D0 = 07/08/2008

LAME4 - ITR - 
30/09/2008                                      

D0 = 21/01/2009

LAME4 - ITR - 
31/03/2009                                      

D0  = 08/05/2009

LAME4 - ITR - 
30/06/2009                                     

D0  = 06/08/2009

Re torno Anorm al Retorno Anorm al Retorno Anorm al Re torno Anorm al Re torno Anorm al

-0,02913 0,02992 0,00209 -0 ,00587 -0 ,01002
0,01820 0,05464 -0 ,00697 0,03489 0,02376
0,02247 -0,01301 0,02250 0,00544 -0 ,00169
-0,01362 0,02272 0,04818 0,01316 0,02076
-0,00845 -0,03043 -0 ,00285 -0 ,01292 0,02817
-0,01138 0,03307 0,00653 0,02852 -0 ,01026
0,15222 -0,00167 0,02701 -0 ,04662 0,01936
-0,01124 0,04179 0,03876 -0 ,00438 0,03468
0,01306 0,00638 0,01866 -0 ,00566 0,04778
-0,00025 0,01667 0,04465 0,02656 -0 ,00546
-0,00447 0,00192 0,00925 -0 ,01903 -0 ,00920
-0,03717 -0,03176 -0 ,01108 -0 ,00255 0,00559
-0,02918 0,03645 -0 ,02142 0,02140 0,03900
-0,01723 -0,02526 0,00552 0,02632 0,00400
0,01506 -0,01316 0,00975 0,04051 -0 ,01579
0,02217 -0,02141 -0 ,03304 0,05643 -0 ,00083
-0,00653 0,03716 0,01595 -0 ,01218 0,00431
-0,02004 0,00331 0,00705 -0 ,02876 0,00435
0,00960 -0,00665 -0 ,04344 -0 ,02946 0,01842
0,00593 -0,04026 -0 ,02872 -0 ,01182 -0 ,00248
0,01930 0,00718 -0 ,03554 -0 ,00970 0,01322  

 

LOJAS RENNER SA 

LREN 3 - ITR - 
31/03/2008                                     

D0  = 29/04/2008

LREN 3 - ITR - 
30/06/2008                                      

D0 = 13/08/2008

LREN3 - ITR - 
30/09/2008                                      

D0 = 30/10/2009

LREN3 - ITR - 
31/03/2009                                      

D0  = 24/04/2009

LREN3 - ITR - 
30/06/2009                                     

D0  = 27/07/2009

Re torno Anorm al Retorno Anorm al Retorno Anorm al Re torno Anorm al Re torno Anorm al

-0,04151 -0,04278 0,10119 0,05037 0,00696
0,05196 0,05346 -0 ,04166 0,00318 0,01624
0,01819 0,04854 0,02727 -0 ,00007 -0 ,01156
-0,01110 0,03787 -0 ,03046 0,01296 0,00824
0,00713 -0,00463 0,07451 0,04917 0,00538
0,03288 0,02281 0,01904 0,04715 0,04023
0,00235 0,04517 0,02987 -0 ,03361 0,00738
0,03090 0,02161 0,10436 0,00839 0,01818
0,01666 0,03960 -0 ,05308 0,01338 0,02823
0,01285 -0,02633 -0 ,02394 -0 ,02216 0,02491
0,01773 -0,02537 -0 ,11669 0,05056 0,00907
0,06670 -0,06110 -0 ,13220 0,02085 0,04012
0,00163 0,02007 0,08925 -0 ,01316 0,04043
-0,00513 0,02693 -0 ,02595 -0 ,00071 -0 ,02005
0,00726 0,04563 0,04841 0,08367 0,01579
0,00204 -0,01542 0,02482 -0 ,01115 0,01935
-0,01616 -0,00644 0,04113 0,01216 0,05277
-0,00911 0,02267 0,01651 0,00265 0,00205
0,03815 0,01877 -0 ,06348 0,03854 -0 ,02474
-0,01328 0,02333 0,05742 -0 ,02256 0,00797
0,00196 0,00674 -0 ,10830 -0 ,01195 0,03633  



110 

NATURA COSMETICOS SA 

NATU3 - ITR - 
31/03/2008                                     

D0  = 23/04/2008

N ATU3 - ITR - 
30/06/2008                                      

D0 = 01/08/2008

N ATU3 - ITR - 
30/09/2008                                      

D0 = 13/11/2008

N ATU3 - ITR - 
31/03/2009                                      

D0  = 28/05/2009

NATU3 - ITR - 
30/06/2009                                     

D0  = 31/07/2009

Re torno Anorm al Retorno Anorm al Retorno Anorm al Re torno Anorm al Re torno Anorm al

-0,04785 -0,00923 0,00853 -0 ,00090 -0 ,00814
0,02721 -0,01593 0,01709 -0 ,00161 -0 ,03100
-0,00603 -0,03168 0,02879 0,00152 -0 ,01932
-0,02924 -0,03038 0,01923 -0 ,04020 -0 ,04689
-0,01832 -0,00527 0,04201 -0 ,02806 -0 ,01522
-0,06641 0,01586 -0 ,02892 -0 ,04421 -0 ,02724
-0,02696 -0,04280 -0 ,02814 -0 ,01882 -0 ,01911
-0,04819 0,01427 -0 ,08066 -0 ,01491 -0 ,04153
0,00158 -0,05660 0,04187 -0 ,01392 -0 ,00167
-0,02377 0,01379 -0 ,02707 -0 ,02916 -0 ,01043
-0,03716 -0,04580 0,03061 -0 ,02892 -0 ,02808
-0,05141 0,01755 -0 ,06233 -0 ,06741 -0 ,00720
0,00593 -0,01289 -0 ,04182 -0 ,01198 0,01004
-0,00505 -0,01677 0,02168 -0 ,02919 -0 ,02067
-0,03580 -0,01593 0,02001 -0 ,01891 -0 ,02590
0,04065 -0,00680 -0 ,00327 -0 ,00801 -0 ,01381
-0,01823 -0,02544 -0 ,05823 -0 ,03953 -0 ,00107
-0,02242 0,00830 -0 ,05767 0,01027 -0 ,00267
-0,05975 -0,00756 0,00552 -0 ,03344 -0 ,01473
-0,04497 -0,01487 -0 ,03712 -0 ,01847 -0 ,01119
-0,00518 -0,03180 -0 ,02005 -0 ,01372 -0 ,01344  

 

NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A. 

NETC4 - ITR - 
31/03/2008                                     

D0  = 18/04/2008

N ETC4 - ITR - 
30/06/2008                                      

D0 = 30/07/2008

N ETC4 - ITR - 
30/09/2008                                      

D0 = 21/10/2008

NETC4 - ITR - 
31/03/2009                                      

D0  = 02/06/2009

NETC4 - ITR - 
30/06/2009                                     

D0  = 03/08/2009

Re torno Anorm al Retorno Anorm al Retorno Anorm al Re torno Anorm al Re torno Anorm al

-0,01455 -0,01551 0,01616 0,00164 -0 ,00907
-0,02636 0,01214 -0 ,11310 0,00555 -0 ,01239
0,01546 -0,01159 0,01560 -0 ,02881 -0 ,05059
-0,00063 -0,07038 0,01073 -0 ,01286 -0 ,01471
0,04168 0,01291 0,09579 -0 ,01392 -0 ,00687
-0,02996 0,02126 0,01453 -0 ,02013 -0 ,03584
-0,07065 0,00003 0,00245 -0 ,00453 -0 ,00316
-0,06753 0,01423 -0 ,03073 -0 ,01320 -0 ,02195
0,03444 -0,02386 0,00956 0,02952 -0 ,01251
0,00675 -0,04213 -0 ,02022 -0 ,03356 -0 ,00840
0,01339 -0,02877 -0 ,02283 -0 ,05057 0,01211
-0,01931 0,00897 -0 ,02750 -0 ,02166 -0 ,02009
-0,00773 -0,03450 0,04859 0,01135 -0 ,01687
0,02523 0,04041 -0 ,03836 -0 ,01043 -0 ,00372
0,03202 -0,00631 0,07089 -0 ,01602 -0 ,01294
0,00072 0,00445 -0 ,01515 0,01042 -0 ,00768
-0,01634 0,00547 -0 ,06091 0,00011 0,03627
0,03055 -0,02178 0,03371 -0 ,04057 0,01642
-0,01629 0,01655 -0 ,00862 -0 ,01590 -0 ,03019
-0,00806 -0,01104 0,05080 -0 ,02909 -0 ,01347
-0,05312 -0,03420 -0 ,10234 0,03630 0,01244  



111 

BANCO NOSSA CAIXA S/A 

BN CA3 - ITR - 
31/03/2008                                     

D0  = 15/05/2008

BNCA3 - ITR - 
30/06/2008                                      

D0 = 24/09/2008

BNCA3 - ITR - 
30/09/2008                                      

D0 = 13/11/2008

BNCA3 - ITR - 
31/03/2009                                      

D0  = 08/05/2009

BN CA3 - ITR - 
30/06/2009                                     

D0  = 07/10/2009

Re torno Anorm al Retorno Anorm al Retorno Anorm al Re torno Anorm al Re torno Anorm al

0,03763 -0,03725 -0 ,03416 -0 ,02158 -0 ,03365
-0,01089 -0,00649 -0 ,07626 -0 ,02740 -0 ,01920
-0,04745 0,03519 0,05837 -0 ,00246 -0 ,01463
-0,02299 0,01815 0,09468 -0 ,01142 -0 ,02550
-0,04789 -0,03400 0,01590 -0 ,02721 0,00878
-0,01022 -0,03529 0,13807 -0 ,01732 -0 ,05311
-0,01510 0,02648 0,06119 -0 ,03948 -0 ,02251
-0,00620 -0,03738 0,07722 -0 ,01486 -0 ,02518
-0,00655 -0,03322 -0 ,07317 -0 ,02477 -0 ,00916
-0,00858 0,04797 0,01066 -0 ,00114 -0 ,02826
0,01225 0,02044 0,01071 -0 ,02833 -0 ,05895
0,02006 0,00671 -0 ,00024 -0 ,01148 -0 ,02478
-0,01219 0,00133 -0 ,00815 -0 ,00637 -0 ,00812
0,00657 -0,03315 -0 ,01205 -0 ,00743 -0 ,02951
0,00235 -0,01851 -0 ,00621 -0 ,01577 -0 ,01048
0,30780 -0,01477 0,25076 -0 ,01053 0,00888
0,01208 -0,03451 -0 ,05892 -0 ,04165 -0 ,02173
-0,00149 -0,00195 -0 ,02053 -0 ,01404 -0 ,02400
-0,00347 -0,12559 -0 ,04432 -0 ,01361 0,00501
0,05268 -0,12544 -0 ,01791 0,00202 -0 ,01880
-0,04243 -0,11574 -0 ,01375 -0 ,01371 -0 ,00689  

 

COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO 

PCAR5 - ITR - 
31/03/2008                                     

D0  = 06/05/2008

PCAR5 - ITR - 
30/06/2008                                      

D0 = 20/08/2008

PCAR5 - ITR - 
30/09/2008                                      

D0 = 24/11/2008

PCAR5 - ITR - 
31/03/2009                                      

D0  = 12/05/2009

PCAR5 - ITR - 
30/06/2009                                     

D0  = 04/08/2009

Re torno Anorm al Retorno Anorm al Retorno Anorm al Re torno Anorm al Re torno Anorm al

-0,01789 -0,01780 -0 ,04281 -0 ,00564 -0 ,04598
-0,03911 -0,02488 -0 ,06368 -0 ,02189 -0 ,03759
-0,02879 -0,04996 0,02558 0,00245 -0 ,01230
-0,03988 -0,00662 -0 ,06266 -0 ,01926 0,00387
-0,01439 0,00207 0,05897 -0 ,02440 -0 ,02757
-0,02125 -0,04548 -0 ,01916 -0 ,02824 0,00271
-0,01701 0,00486 0,01589 -0 ,03542 -0 ,00205
0,02969 -0,01908 -0 ,01750 -0 ,03010 -0 ,01020
0,02379 -0,02602 0,00205 0,00689 -0 ,02241
-0,00585 -0,00733 -0 ,01163 -0 ,00788 0,00731
-0,00725 -0,03400 -0 ,01119 -0 ,00527 -0 ,00719
-0,04678 -0,03850 -0 ,02143 -0 ,01513 0,01083
-0,01790 -0,01084 -0 ,00617 -0 ,01260 -0 ,03299
-0,02133 -0,02896 -0 ,01994 -0 ,01291 -0 ,01554
-0,00884 -0,00229 0,00561 0,00920 -0 ,00212
0,00866 -0,02691 -0 ,02175 -0 ,03622 -0 ,02583
-0,01011 0,01463 -0 ,01142 -0 ,01913 -0 ,02060
-0,04887 -0,04053 -0 ,00955 -0 ,05215 -0 ,04654
-0,06794 0,02027 -0 ,02825 0,00002 0,00796
-0,02073 -0,00587 0,00650 -0 ,02678 -0 ,03045
-0,01656 -0,03657 -0 ,05577 -0 ,00648 -0 ,01797  



112 

PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS 

PETR3 - ITR - 
31/03/2008                                     

D0  = 12/05/2008

PETR3 - ITR - 
30/09/2008                                      

D0 = 11/08/2008

PETR3 - ITR - 
30/09/2008                                      

D0 = 11/11/2008

PETR3 - ITR - 
31/03/2009                                      

D0  = 11/05/2009

PETR3 - ITR - 
30/06/2009                                     

D0  = 14/08/2009

Re torno Anorm al Retorno Anorm al Retorno Anorm al Re torno Anorm al Re torno Anorm al

0,00724 0,02169 -0 ,04235 -0 ,01810 0,00685
0,00669 -0,02027 0,02200 0,00716 0,01335
-0,00235 0,01503 -0 ,01326 0,00974 -0 ,00913
-0,03615 -0,00209 0,03093 0,00120 0,00403
-0,00152 0,00242 -0 ,03303 -0 ,00335 0,00474
0,01127 -0,00170 0,02931 -0 ,00009 -0 ,00381
0,03080 -0,03389 0,04158 0,01308 -0 ,00219
0,02086 0,01724 -0 ,00743 0,00073 -0 ,00088
-0,00349 0,03221 0,01104 0,01958 0,00931
0,02106 0,00449 0,03108 0,00606 0,01438
-0,00606 0,01746 -0 ,01195 0,01035 0,00886
0,02971 0,02079 -0 ,04357 0,00376 0,02291
-0,00117 0,02399 -0 ,02599 0,01564 0,00386
-0,00167 -0,01619 -0 ,00468 -0 ,00495 0,01135
0,00648 0,00053 -0 ,00772 0,00125 -0 ,00130
0,03271 -0,00595 -0 ,00153 -0 ,00767 0,00430
0,03688 0,02816 -0 ,01078 0,00777 -0 ,00287
0,04047 0,01605 -0 ,00797 0,02036 0,00686
-0,01882 0,02782 0,03532 0,01128 -0 ,00380
0,02203 0,00382 -0 ,00933 0,00524 -0 ,00321
-0,01726 -0,00876 0,01009 0,00170 -0 ,00446  

 

ROSSI RESIDENCIAL SA 

RSID3 - ITR - 
31/03/2008                                     

D0  = 15/05/2008

RSID3 - ITR - 
30/06/2008                                      

D0 = 14/08/2008

RSID3  - ITR - 
30/09/2008                                      

D0 = 07/11/2008

RSID3  - ITR - 
31/03/2009                                      

D0  = 14/05/2009

RSID3  - ITR - 
30/06/2009                                     

D0  = 27/08/2009

Re torno Anorm al Retorno Anorm al Retorno Anorm al Re torno Anorm al Re torno Anorm al

0,00318 0,03224 0,05061 0,06231 0,03086
0,13326 0,03380 0,11093 0,07381 0,05091
0,04691 0,05053 -0 ,07671 0,01956 -0 ,00829
-0,03551 0,02176 -0 ,01552 -0 ,03286 0,02718
-0,00088 0,05062 -0 ,05990 -0 ,00487 0,01422
0,00590 -0,01844 0,00509 0,02084 0,01237
0,00872 0,04892 -0 ,05327 0,00778 0,10365
0,05300 0,02001 -0 ,03366 0,00048 0,01341
0,00564 0,06045 0,01463 -0 ,00666 -0 ,03310
0,01362 0,04101 -0 ,01674 -0 ,01198 0,05452
-0,03099 -0,04427 0,02503 0,04711 0,00608
-0,15994 0,00956 -0 ,08024 0,04811 -0 ,01435
-0,05148 -0,01840 -0 ,00109 0,01481 0,01309
0,07076 -0,04587 0,02636 0,04049 -0 ,00722
0,04365 -0,02857 -0 ,01126 -0 ,01186 -0 ,02733
0,06765 0,01810 0,06145 -0 ,00330 0,02894
-0,00370 -0,02139 -0 ,06047 0,03408 0,06881
-0,00229 0,01282 0,04596 0,01744 0,02260
0,02883 0,00875 0,02465 0,03560 -0 ,01097
0,01755 0,02462 -0 ,00483 0,03426 0,01433
-0,00404 -0,02367 -0 ,05198 0,02291 0,01556  



113 

CIA SANEAMENTO BÁSICO ESTADO SÃO PAULO 

SBSP3 - ITR - 
31/03/2008                                     

D0  = 15/05/2008

SBSP3 - ITR - 
30/06/2008                                      

D0 = 08/08/2008

SBSP3  - ITR - 
30/09/2008                                      

D0 = 19/11/2008

SBSP3  - ITR - 
31/03/2009                                      

D0  = 15/05/2009

SBSP3  - ITR - 
30/06/2009                                     

D0  = 07/08/2009

Re torno Anorm al Retorno Anorm al Retorno Anorm al Re torno Anorm al Re torno Anorm al

-0,06016 -0,03167 -0 ,01130 -0 ,01555 0,04321
0,03981 -0,00931 -0 ,00231 -0 ,03670 0,06439
0,01402 -0,02174 -0 ,02617 -0 ,01523 0,01021
-0,01528 -0,04030 0,03745 -0 ,02787 -0 ,01679
-0,00424 -0,00627 -0 ,04166 -0 ,03959 -0 ,02903
-0,00828 0,01456 0,00867 -0 ,01722 0,00708
-0,01695 0,02775 0,04501 -0 ,02566 -0 ,01560
0,00201 0,01825 -0 ,02684 0,01757 -0 ,02796
-0,00134 0,00076 0,00173 -0 ,01300 0,00912
-0,01888 -0,01854 0,04482 -0 ,01878 0,01423
-0,00066 -0,01556 -0 ,05457 -0 ,00811 -0 ,02326
-0,03331 -0,05008 -0 ,05544 0,01035 -0 ,00415
-0,01751 -0,03175 -0 ,03262 -0 ,01732 -0 ,00632
-0,01583 0,01420 -0 ,05462 0,00092 -0 ,05636
-0,01969 0,02053 -0 ,00462 -0 ,04129 -0 ,01192
-0,00527 -0,01013 -0 ,02578 0,01026 -0 ,00124
-0,02525 0,00401 0,01995 -0 ,02053 -0 ,01096
0,02308 -0,01629 -0 ,03845 0,05118 -0 ,01594
0,00299 -0,02688 0,03449 -0 ,05166 0,01944
-0,01275 -0,00402 0,01275 0,03801 -0 ,01644
-0,00391 -0,02049 -0 ,01091 -0 ,03724 -0 ,01508  

 

SADIA SA 

SDIA4 - ITR - 
31/03/2008                                     

D0  = 30/04/2008

SDIA4 - ITR - 
30/06/2008                                      

D0 = 30/07/2008

SDIA4  - ITR - 
30/09/2008                                      

D0 = 29/10/2008

SDIA4  - ITR - 
31/03/2009                                      

D0  = 14/05/2009

SDIA4  - ITR - 
30/06/2009                                     

D0  = 16/09/2009

Re torno Anorm al Retorno Anorm al Retorno Anorm al Re torno Anorm al Re torno Anorm al

0,01064 0,02748 0,02966 -0 ,02493 0,00459
0,01396 0,04260 -0 ,03520 0,06441 0,02614
0,02912 0,01738 -0 ,04869 -0 ,05730 0,01379
-0,00646 -0,00678 0,08245 -0 ,00119 -0 ,00106
0,05527 0,01620 0,03198 0,01722 0,01112
0,07625 0,05444 -0 ,06484 0,10258 0,00746
0,00615 0,04626 0,12272 -0 ,02046 0,03110
0,00912 0,00327 0,10182 0,00823 0,02440
0,03107 -0,01681 -0 ,00403 0,06028 0,01916
0,00077 -0,04147 -0 ,03692 0,01110 0,00812
-0,02479 0,00670 -0 ,00932 0,01856 -0 ,00695
0,02252 0,01609 0,02000 -0 ,02318 -0 ,01153
-0,00809 0,05817 0,02549 -0 ,02627 0,02838
0,01087 0,05068 0,02100 -0 ,03715 0,03939
0,00406 0,03368 0,05257 0,09877 -1 ,00178
-0,00709 -0,00539 0,03524 0,09999 -0 ,23639
-0,00120 0,01007 -0 ,12674 0,00583 -0 ,23639
0,02577 0,02637 -0 ,03759 -0 ,00798 -0 ,23639
0,00076 0,03726 -0 ,09293 -0 ,02625 -0 ,23639
0,02833 0,03014 0,07465 -0 ,00665 -0 ,23639
-0,02603 -0,03308 -0 ,02018 0,00981 -0 ,23639  
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CIA SIDERURGICA NACIONAL 

CSNA3 - ITR - 
31/03/2008                                     

D0  = 07/05/2008

CSNA3 - ITR - 
30/06/2008                                      

D0 = 14/08/2008

CSN A3 - ITR - 
30/09/2008                                      

D0 = 14/11/2008

CSN A3 - ITR - 
31/03/2009                                      

D0  = 14/05/2009

CSNA3 - ITR - 
30/06/2009                                     

D0  = 06/08/2009

Re torno Anorm al Retorno Anorm al Retorno Anorm al Re torno Anorm al Re torno Anorm al

0,02976 -0,01060 -0 ,06438 -0 ,01510 0,00385
0,02242 0,02135 -0 ,02835 0,02657 0,00033
-0,00894 0,00820 0,00360 -0 ,00523 0,01237
0,00561 -0,00769 -0 ,03042 -0 ,00150 0,02400
0,01888 0,01242 -0 ,01285 0,03517 0,00761
0,01079 -0,01165 -0 ,00997 0,02092 0,01988
-0,02658 0,00809 -0 ,01769 0,01028 0,01166
-0,04308 0,01671 0,02899 0,00615 0,00708
0,01120 -0,00813 0,01075 0,00550 -0 ,00392
0,04032 0,04439 -0 ,00624 0,01027 0,02060
0,05255 0,01226 0,02736 -0 ,01640 0,03460
0,03497 -0,00430 0,03140 0,00798 0,00255
0,02122 0,01242 0,00455 0,00606 0,00185
0,00208 0,00452 0,04468 0,04259 0,01911
0,01493 0,02135 0,00265 0,02169 0,02102
0,00931 0,02412 0,04702 0,00799 0,00835
0,01104 0,02239 0,03025 0,00199 0,00181
0,01324 0,00715 0,00120 0,01814 0,00524
0,01182 0,02543 0,02995 0,01303 0,01943
0,00503 0,01040 0,00065 0,01877 -0 ,00655
0,00589 0,01479 0,01075 0,01873 0,01980  

 

SOUZA CRUZ SA 

CRUZ3 - ITR - 
31/03/2008                                     

D0  = 29/04/2008

CRUZ3 - ITR - 
30/06/2008                                      

D0 = 01/08/2008

CRUZ3 - ITR - 
30/09/2008                                      

D0 = 29/10/2008

CRUZ3 - ITR - 
31/03/2009                                      

D0  = 14/05/2009

CRUZ3 - ITR - 
30/06/2009                                     

D0  = 04/08/2009

Re torno Anorm al Retorno Anorm al Retorno Anorm al Re torno Anorm al Re torno Anorm al

0,01631 -0,05563 0,01193 0,01175 -0 ,00535
-0,02767 0,02391 -0 ,05041 -0 ,00677 -0 ,03314
-0,01566 -0,03832 -0 ,03242 -0 ,00374 -0 ,03466
-0,03863 -0,01382 -0 ,02349 -0 ,01984 -0 ,03547
-0,00663 -0,01292 -0 ,02986 -0 ,03139 0,04383
-0,03596 -0,01486 0,00441 -0 ,01808 -0 ,03061
-0,00654 0,02385 0,00722 -0 ,01684 -0 ,02184
-0,03225 -0,01459 -0 ,06468 0,00366 -0 ,00718
-0,00337 -0,00165 -0 ,07531 -0 ,02252 -0 ,00242
-0,01612 -0,04919 -0 ,06332 0,00503 -0 ,01891
-0,03883 0,00839 0,06093 -0 ,02287 0,00179
0,01519 -0,01372 0,07503 -0 ,01067 -0 ,01933
-0,01730 -0,00439 -0 ,00725 -0 ,01983 -0 ,00710
-0,01369 -0,01937 -0 ,04394 0,00797 -0 ,02131
0,00004 -0,00612 -0 ,00379 -0 ,01057 -0 ,02787
-0,03901 -0,00701 -0 ,04378 -0 ,02578 -0 ,01497
-0,00476 -0,01777 0,05198 0,00445 -0 ,02873
-0,01480 -0,02399 0,03821 -0 ,01858 -0 ,04996
-0,00438 0,01048 0,02593 -0 ,00278 -0 ,00957
0,00380 -0,01295 0,06952 -0 ,01671 -0 ,00431
0,03284 -0,02014 -0 ,01045 -0 ,01219 -0 ,02170  
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TAM S.A. 

TAMM4 - ITR - 
31/03/2008                                     

D0  = 12/05/2008

TAMM4 - ITR - 
30/06/2008                                      

D0 = 02/10/2008

TAMM4 - ITR - 
30/09/2008                                      

D0 = 10/11/2008

TAMM4 - ITR - 
31/03/2009                                      

D0  = 07/05/2009

TAMM4 - ITR - 
30/06/2009                                     

D0  = 14/08/2009

Re torno Anorm al Retorno Anorm al Retorno Anorm al Re torno Anorm al Re torno Anorm al

0,02373 -0,05405 -0 ,06701 0,02644 -0 ,00974
0,00408 -0,05909 0,01779 -0 ,05997 0,00525
0,05061 -0,02779 -0 ,07216 0,00342 0,01181
-0,00070 0,00860 -0 ,00808 -0 ,04131 -0 ,01970
0,03324 0,00441 -0 ,03007 -0 ,06521 -0 ,01266
-0,01580 -0,01338 0,02152 -0 ,00243 0,05794
-0,01713 -0,01617 -0 ,05701 0,00006 -0 ,02482
-0,02421 0,05968 -0 ,01310 -0 ,02705 0,04009
-0,00881 -0,01351 -0 ,00644 0,04319 0,02361
-0,02011 0,04009 -0 ,06472 0,05890 0,00889
-0,02117 0,05132 0,00334 0,16106 -0 ,06053
-0,00377 0,00953 -0 ,07486 -0 ,00871 0,00752
-0,01306 -0,00579 -0 ,00049 -0 ,03372 -0 ,00965
0,02789 -0,02846 0,01070 -0 ,04026 -0 ,00407
-0,05115 -0,00461 -0 ,07964 0,00583 0,03528
-0,02118 -0,04529 -0 ,04574 0,03642 0,00368
-0,02270 -0,00381 0,01609 -0 ,00045 0,00438
-0,02841 -0,04596 0,00331 -0 ,01390 0,00612
0,00014 -0,03356 -0 ,05359 -0 ,01656 -0 ,03006
-0,01801 0,01869 0,02034 -0 ,00921 0,00000
0,01412 0,04982 -0 ,06772 -0 ,01947 -0 ,01522  

 

TELEMAR NORTE LESTE SA 

TN LP3 - ITR - 
31/03/2008                                     

D0  = 15/05/2008

TNLP3 - ITR - 
30/06/2008                                      

D0 = 31/07/2008

TNLP3 - ITR - 
30/09/2008                                      

D0 = 31/10/2008

TNLP3 - ITR - 
31/03/2009                                      

D0  = 15/05/2009

TN LP3 - ITR - 
30/06/2009                                     

D0  = 14/08/2009

Re torno Anorm al Retorno Anorm al Retorno Anorm al Re torno Anorm al Re torno Anorm al

-0,02053 0,00473 -0 ,04913 -0 ,03509 -0 ,01572
-0,10574 -0,02239 -0 ,05509 -0 ,04103 -0 ,03081
0,01611 -0,03202 -0 ,04203 -0 ,05153 -0 ,04478
0,04313 -0,00356 -0 ,06268 0,01742 -0 ,01694
-0,02508 -0,00570 -0 ,02677 -0 ,01037 -0 ,01507
0,00728 -0,03912 -0 ,02876 -0 ,00258 -0 ,00061
0,00985 -0,02839 -0 ,03974 -0 ,00067 -0 ,00508
0,01588 -0,00330 0,10808 -0 ,04840 -0 ,00589
-0,03525 0,00081 -0 ,01779 -0 ,03256 0,01570
-0,03234 -0,00784 0,01207 -0 ,01339 -0 ,05269
-0,05846 -0,00113 0,01538 0,00147 -0 ,05110
-0,02208 -0,01472 -0 ,05926 -0 ,01925 -0 ,04264
-0,04510 -0,00899 -0 ,04197 -0 ,05040 -0 ,02339
-0,00769 0,00999 -0 ,03759 -0 ,01517 -0 ,03311
-0,02284 0,00840 -0 ,08375 -0 ,00428 0,00483
0,00576 -0,03979 0,03651 -0 ,01699 0,00292
-0,03849 -0,00779 -0 ,05658 -0 ,00031 -0 ,01179
-0,01237 -0,03985 0,00210 -0 ,03392 -0 ,00269
-0,00909 0,00552 -0 ,07090 -0 ,00495 -0 ,01288
-0,01150 -0,04019 0,10888 -0 ,01452 -0 ,00673
-0,02446 0,01317 -0 ,04816 -0 ,01872 -0 ,00559  
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TELE NORTE LESTE PARTICIPAÇÕES SA 

TN LP4 - ITR - 
31/03/2008                                     

D0  = 15/05/2008

TNLP4 - ITR - 
30/06/2008                                      

D0 = 31/07/2008

TNLP4 - ITR - 
30/09/2008                                      

D0 = 31/10/2008

TNLP4 - ITR - 
31/03/2009                                      

D0  = 15/05/2009

TN LP4 - ITR - 
30/06/2009                                     

D0  = 14/08/2009

Re torno Anorm al Retorno Anorm al Retorno Anorm al Re torno Anorm al Re torno Anorm al

-0,02616 -0,03300 -0 ,03454 -0 ,04110 -0 ,00980
-0,04756 -0,05321 -0 ,02742 -0 ,02452 -0 ,01881
0,02716 -0,02247 -0 ,04037 -0 ,05182 -0 ,02621
0,00050 -0,01490 -0 ,10187 -0 ,00544 -0 ,03307
-0,01761 -0,02413 -0 ,04554 -0 ,01591 -0 ,01044
-0,04314 -0,04932 -0 ,04365 -0 ,01547 -0 ,02301
-0,02222 -0,05213 -0 ,05841 -0 ,03089 -0 ,01606
-0,01966 -0,01282 0,12650 -0 ,01630 -0 ,01673
-0,01666 0,01138 -0 ,03219 -0 ,05536 0,00883
-0,01297 -0,01502 -0 ,01985 -0 ,00366 -0 ,05982
-0,03029 0,00675 -0 ,04654 -0 ,02893 -0 ,02339
-0,01939 -0,05849 -0 ,00281 -0 ,01405 -0 ,04885
-0,02666 -0,03563 -0 ,05710 -0 ,03955 -0 ,03295
-0,02413 0,01160 -0 ,06117 -0 ,03345 -0 ,02731
-0,01741 0,01739 -0 ,04146 -0 ,01257 -0 ,01881
-0,01895 -0,02744 0,02870 -0 ,01929 -0 ,01296
-0,02333 -0,00549 -0 ,03591 -0 ,02142 0,00680
-0,00252 -0,03240 0,01510 -0 ,02144 0,00066
-0,00530 -0,00841 -0 ,06877 -0 ,00177 -0 ,02840
-0,01209 -0,05724 0,05402 -0 ,02860 -0 ,01258
-0,02835 0,00862 -0 ,01731 -0 ,01746 -0 ,01793  

 

TELEMAR NORTE LESTE SA 

TMAR5 - ITR - 
31/03/2008                                     

D0  = 15/05/2008

TMAR5 - ITR - 
30/06/2008                                      

D0 = 31/07/2008

TMAR5 - ITR - 
30/09/2008                                      

D0 = 31/10/2008

TMAR5 - ITR - 
31/03/2009                                      

D0  = 15/05/2009

TMAR5 - ITR - 
30/06/2009                                     

D0  = 14/08/2009

Re torno Anorm al Retorno Anorm al Retorno Anorm al Re torno Anorm al Re torno Anorm al

0,01335 -0,03014 -0 ,07747 -0 ,04370 0,00363
-0,07647 -0,01640 -0 ,05056 -0 ,05116 -0 ,02916
0,00042 -0,03023 -0 ,03017 -0 ,02301 -0 ,01938
-0,00477 0,01830 -0 ,08494 0,02435 -0 ,03026
-0,04813 0,00072 -0 ,01555 -0 ,01644 -0 ,00841
-0,04022 0,02574 0,02771 -0 ,00269 -0 ,00819
-0,00561 -0,04447 0,01239 -0 ,01429 -0 ,01331
0,01663 -0,03826 0,11606 -0 ,01391 -0 ,02867
-0,03564 0,01747 -0 ,05732 -0 ,03178 0,01198
0,00010 -0,05678 -0 ,00499 0,00336 -0 ,04258
-0,01171 0,02023 -0 ,04524 -0 ,04584 -0 ,00778
-0,04179 -0,02848 -0 ,06958 0,01867 -0 ,03505
-0,03317 -0,02883 -0 ,00941 -0 ,03340 -0 ,01818
-0,01229 0,00188 -0 ,06608 -0 ,02772 -0 ,03538
-0,00551 -0,00140 -0 ,01532 -0 ,00052 -0 ,01778
-0,02478 -0,02194 0,06556 -0 ,03362 -0 ,01277
-0,01076 0,00169 -0 ,00884 -0 ,02764 -0 ,00111
-0,00912 -0,02664 -0 ,01225 0,00332 0,00244
-0,00458 -0,00172 -0 ,08511 0,00536 -0 ,01050
-0,00884 -0,04005 0,07882 0,00450 -0 ,01427
0,02622 -0,02347 -0 ,03039 -0 ,05526 -0 ,00511  
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TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S/A TELESP 

TLPP4 - ITR - 
31/03/2008                                     

D0  = 25/04/2008

TLPP4 - ITR - 
30/06/2008                                      

D0 = 24/07/2008

TLPP4  - ITR - 
30/09/2008                                      

D0 = 27/10/2008

TLPP4  - ITR - 
31/03/2009                                      

D0  = 12/05/2009

TLPP4  - ITR - 
30/06/2009                                     

D0  = 29/07/2009

Re torno Anorm al Retorno Anorm al Retorno Anorm al Re torno Anorm al Re torno Anorm al

-0,02483 -0,00745 0,04297 -0 ,04406 -0 ,02465
-0,03917 -0,02139 0,00537 -0 ,01111 -0 ,00585
-0,02739 -0,01298 -0 ,02504 -0 ,01463 -0 ,02807
-0,05760 -0,01212 0,03018 -0 ,04619 -0 ,02518
-0,01597 -0,01526 -0 ,02603 -0 ,02081 -0 ,05438
-0,02505 -0,03056 -0 ,04944 -0 ,03442 -0 ,03295
-0,03124 -0,04113 -0 ,04127 -0 ,02834 -0 ,02787
-0,02106 0,00465 -0 ,04244 -0 ,02772 -0 ,00474
-0,03288 -0,06683 -0 ,02921 -0 ,02627 -0 ,02532
0,00161 -0,00441 0,03788 -0 ,02904 -0 ,04959
-0,02360 -0,03351 -0 ,02887 -0 ,04183 -0 ,00623
-0,04595 -0,02477 -0 ,00692 -0 ,02648 -0 ,02376
-0,04715 -0,00403 -0 ,05394 -0 ,06632 -0 ,02724
-0,01697 -0,01975 -0 ,10078 -0 ,04740 -0 ,02386
-0,02345 -0,02838 -0 ,04781 -0 ,00995 -0 ,02661
-0,00642 -0,02675 -0 ,03623 -0 ,03585 -0 ,03036
-0,04521 -0,01262 -0 ,02898 -0 ,01598 -0 ,02219
-0,01699 -0,01159 -0 ,04032 -0 ,01832 -0 ,02384
-0,00254 -0,01273 0,02174 -0 ,04485 -0 ,02823
-0,04340 -0,00862 0,01339 -0 ,02546 -0 ,04253
-0,01753 -0,03414 -0 ,00847 -0 ,03428 -0 ,03598  

 

TIM PARTICIPAÇÕES SA 

TCSL 3 - ITR - 
31 /0 3/ 2 00 8                                     

D0  = 06 /0 5 /2 00 8

TCSL 3 - ITR - 
3 0/ 0 6/ 20 08                                      

D0 = 07 /0 8/ 2 00 8

TCSL3  - ITR - 
3 0/ 09 / 20 08                                      

D0 = 0 5/ 1 1/ 20 08

TCSL3  - ITR - 
3 1/ 03 /2 0 09                                      

D0  = 0 5/ 05 / 20 09

TCSL 3  - ITR - 
30 /0 6 /2 00 9                                     

D0  = 0 3/ 08 /2 0 09

Re torno A norm al Retorno A norm al Retorno A norm al Re torno Anorm al Re torno Anorm al

-0 ,0 06 31 -0,02 4 15 -0 ,13 35 6 -0 ,00 69 6 -0 ,0 20 4 0
-0,0 02 61 0,0 25 80 -0 ,04 59 2 -0 ,00 77 5 -0 ,0 01 6 0
-0,0 17 40 -0,00 6 12 0 ,02 71 8 -0 ,00 48 8 -0 ,0 12 1 1
0,0 21 24 -0,01 4 76 0 ,02 06 3 0 ,00 05 4 -0 ,0 25 2 6
-0,0 17 51 -0,04 2 65 0 ,03 82 8 0 ,02 43 0 -0 ,0 05 4 7
-0,0 18 48 0,0 01 46 0 ,01 21 8 -0 ,02 33 2 -0 ,0 09 0 6
-0,0 17 78 -0,00 5 61 -0 ,03 51 9 -0 ,00 70 6 -0 ,0 02 6 7
0,0 01 36 0,0 34 52 -0 ,08 27 5 -0 ,01 07 0 0 ,0 0 98 2
-0,0 16 81 0,0 06 88 0 ,06 35 4 -0 ,00 50 9 -0 ,0 08 7 8
-0,0 07 69 -0,02 0 63 -0 ,09 00 6 -0 ,02 53 0 -0 ,0 03 1 1
-0,0 88 05 -0,04 1 77 -0 ,01 41 8 0 ,01 93 9 -0 ,0 20 1 1
0,0 36 19 0,0 31 61 0 ,02 18 1 -0 ,03 83 6 0 ,0 2 60 7
-0,0 22 52 -0,02 1 66 -0 ,03 74 3 -0 ,00 26 5 -0 ,0 04 1 1
0,0 09 52 0,0 38 79 -0 ,10 44 8 -0 ,02 14 7 0 ,0 0 41 6
-0,0 27 35 0,0 04 38 0 ,01 42 4 0 ,02 85 2 -0 ,0 37 3 8
-0,0 32 79 0,0 00 05 -0 ,00 80 4 0 ,09 13 7 0 ,0 0 43 3
0,0 06 31 -0,01 1 79 0 ,03 92 5 -0 ,01 39 0 -0 ,0 03 1 9
-0,0 23 77 -0,02 1 12 0 ,04 83 0 -0 ,00 52 7 -0 ,0 02 6 9
0,0 03 18 0,0 16 27 0 ,12 52 9 -0 ,02 49 6 -0 ,0 16 3 5
-0,0 35 73 -0,01 5 34 -0 ,06 13 4 0 ,04 53 3 -0 ,0 02 9 1
0,0 03 70 0,0 24 60 -0 ,00 53 8 -0 ,03 43 1 0 ,0 0 56 8  
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TIM PARTICIPAÇÕES SA 

TCSL4 - ITR - 
31/03/2008                                     

D0  = 06/05/2008

TCSL4 - ITR - 
30/06/2008                                      

D0 = 07/08/2008

TCSL4  - ITR - 
30/09/2008                                      

D0 = 05/11/2008

TCSL4  - ITR - 
31/03/2009                                      

D0  = 05/05/2009

TCSL4  - ITR - 
30/06/2009                                     

D0  = 03/08/2009

Re torno Anorm al Retorno Anorm al Retorno Anorm al Re torno Anorm al Re torno Anorm al

-0,00084 -0,02860 -0 ,09446 0,00193 0,01262
-0,00799 0,00078 -0 ,01214 -0 ,00688 -0 ,00942
-0,01644 -0,03234 0,04545 0,00040 0,00496
0,03559 -0,00121 -0 ,05408 0,00042 -0 ,00517
-0,01155 0,01666 0,12283 0,04811 0,01120
-0,01875 -0,01222 -0 ,04932 0,02415 -0 ,02675
-0,00260 -0,00104 -0 ,02427 0,00552 0,03379
-0,01049 0,00897 -0 ,00146 0,03656 0,02893
-0,02833 0,00847 -0 ,02080 -0 ,03836 -0 ,02274
-0,00112 -0,02519 -0 ,05065 -0 ,04381 -0 ,00291
-0,08391 -0,05464 -0 ,02967 0,00564 -0 ,03063
0,03141 0,03854 0,03481 -0 ,06270 0,04483
-0,01411 -0,01152 -0 ,02432 -0 ,02996 -0 ,01780
-0,01132 0,00334 0,00129 0,01938 -0 ,02309
-0,03384 -0,00678 0,04060 -0 ,00387 -0 ,00751
-0,01181 0,01437 0,02153 0,05362 0,01768
-0,00654 -0,01683 -0 ,02167 -0 ,01080 -0 ,01141
-0,02593 -0,01168 0,08303 -0 ,01169 -0 ,00928
-0,00336 -0,01102 0,05807 -0 ,00320 -0 ,02455
-0,01913 -0,02693 0,00898 0,00188 -0 ,00602
-0,01567 -0,04224 -0 ,00574 -0 ,00892 -0 ,00198  

 

CTEEP-CIA TRANSM ENERGIA ELÉTR. PAULISTA 

TRPL 4 - ITR - 
31 /0 3/ 2 00 8                                     

D0  = 14 /0 5 /2 00 8

TRPL 4 - ITR - 
3 0/ 0 6/ 20 08                                      

D0 = 07 /0 8/ 2 00 8

TRPL4  - ITR - 
3 0/ 09 / 20 08                                      

D0 = 0 6/ 1 1/ 20 08

TRPL4  - ITR - 
3 1/ 03 /2 0 09                                      

D0  = 1 5/ 05 / 20 09

TRPL 4  - ITR - 
30 /0 6 /2 00 9                                     

D0  = 0 8/ 09 /2 0 09

Re torno A norm al Retorno A norm al Retorno A norm al Re torno Anorm al Re torno Anorm al

-0 ,0 45 94 -0,02 1 58 0 ,06 17 4 -0 ,03 16 4 -0 ,0 07 5 2
0,0 31 43 -0,04 7 93 -0 ,04 37 8 -0 ,02 85 8 -0 ,0 26 3 6
0,0 46 99 -0,02 8 25 -0 ,00 04 0 -0 ,01 96 9 -0 ,0 11 2 9
-0,0 00 94 0,0 04 82 -0 ,01 41 8 -0 ,02 94 7 -0 ,0 25 3 9
-0,0 53 53 -0,00 4 82 -0 ,03 67 5 -0 ,03 54 7 -0 ,0 09 8 2
-0,0 49 34 0,0 12 26 -0 ,09 46 5 -0 ,01 05 4 -0 ,0 13 2 2
-0,0 18 76 -0,02 5 71 0 ,01 22 0 -0 ,03 19 8 -0 ,0 18 2 1
-0,0 20 64 -0,00 1 58 -0 ,00 61 9 -0 ,02 11 9 -0 ,0 27 2 0
0,0 04 14 -0,01 1 98 -0 ,04 84 9 -0 ,01 79 9 -0 ,0 22 0 0
-0,0 48 48 -0,01 4 46 -0 ,01 16 3 -0 ,02 39 1 -0 ,0 29 9 5
-0,0 09 48 -0,01 2 75 0 ,02 64 6 -0 ,00 12 4 -0 ,0 23 3 5
0,0 24 05 -0,07 1 33 0 ,00 28 1 -0 ,02 12 5 0 ,0 0 12 1
-0,0 07 91 -0,04 8 29 -0 ,07 64 3 -0 ,05 23 8 -0 ,0 16 3 1
-0,0 61 02 -0,03 8 18 -0 ,02 04 6 -0 ,03 59 5 -0 ,0 20 4 6
-0,0 33 05 -0,02 3 71 0 ,05 39 8 -0 ,00 27 1 -0 ,0 26 9 9
-0,0 46 14 0,0 02 39 -0 ,03 80 9 -0 ,02 10 5 -0 ,0 06 5 0
0,0 22 44 -0,05 7 26 -0 ,02 56 4 -0 ,02 40 5 -0 ,0 30 5 4
-0,0 35 67 -0,02 2 10 0 ,01 92 8 -0 ,03 44 0 -0 ,0 03 5 6
-0,0 44 89 -0,03 9 67 -0 ,00 67 4 0 ,00 10 0 -0 ,0 15 9 6
0,0 06 49 -0,02 2 96 0 ,04 89 4 -0 ,02 13 3 -0 ,0 35 1 2
-0,0 02 89 -0,04 0 40 0 ,00 32 8 -0 ,03 07 8 -0 ,0 28 8 1  
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ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES SA 

UGPA 4  - ITR - 
3 1 /0 3 / 2 0 0 8                                      

D 0  = 1 4 /0 5 /2 0 0 8

UGP A 4  - ITR - 
3 0 / 0 6 / 2 0 0 8                                      

D 0  = 0 6 /0 8 / 2 0 0 8

UGP A 4  - ITR - 
3 0 / 0 9 / 2 0 0 8                                      

D 0  = 0 5 / 1 1 / 2 0 0 8

UGP A 4  - ITR - 
3 1 / 0 3 /2 0 0 9                                      

D0  = 1 3 / 0 5 / 2 0 0 9

UG PA 4  - ITR - 
3 0 /0 6 /2 0 0 9                                      

D0  = 1 2 / 0 8 /2 0 0 9

Re to rn o  A no r m al Re t o rn o A no rm al Re t or n o A no rm al Re t or no  Anor m al Re to r no  Anor m al

-0 ,0 0 1 7 5 -0 ,0 2 6 2 6 -0 ,0 2 5 0 1 -0 ,0 0 0 7 0 -0 ,0 3 7 7 6
-0 ,0 3 8 6 9 -0 ,0 1 6 6 8 -0 ,0 2 1 8 4 0 ,0 0 5 8 0 -0 ,0 1 2 9 9
-0 ,0 0 2 8 3 -0 ,0 3 6 1 2 -0 ,0 5 6 8 2 -0 ,0 3 3 5 5 -0 ,0 1 6 9 2
-0 ,0 0 1 3 2 -0 ,0 3 8 6 1 -0 ,0 3 7 5 1 -0 ,0 1 6 1 0 -0 ,0 2 6 4 3
-0 ,0 0 6 3 5 -0 ,0 0 4 2 4 -0 ,0 1 7 1 1 -0 ,0 4 1 4 6 -0 ,0 1 1 6 9
-0 ,0 0 9 9 4 -0 ,0 3 7 7 7 -0 ,0 6 4 3 7 -0 ,0 3 0 0 4 -0 ,0 2 0 5 0
-0 ,0 0 4 5 8 0 ,0 1 1 3 0 0 ,0 2 3 9 2 -0 ,0 1 2 9 1 -0 ,0 2 8 1 7
-0 ,0 1 6 3 6 -0 ,0 0 9 6 1 -0 ,0 7 6 7 1 -0 ,0 2 5 8 5 0 ,0 2 2 1 2
0 ,0 1 5 3 2 -0 ,0 2 8 7 0 0 ,0 2 2 7 3 -0 ,0 2 1 2 5 -0 ,0 2 6 3 1
0 ,0 0 8 5 1 -0 ,0 1 5 5 9 0 ,0 1 3 0 0 0 ,0 0 1 3 7 -0 ,0 3 0 4 1
-0 ,0 3 2 4 1 -0 ,0 0 8 5 3 0 ,0 1 2 5 9 -0 ,0 2 3 0 6 -0 ,0 1 0 7 3
-0 ,0 6 0 3 2 -0 ,0 1 3 6 4 0 ,0 4 7 4 4 0 ,0 0 3 6 0 -0 ,0 1 6 4 6
-0 ,0 2 4 7 6 -0 ,0 1 0 4 8 0 ,0 2 5 8 2 -0 ,0 3 0 6 6 -0 ,0 4 4 2 6
-0 ,0 4 3 6 6 -0 ,0 3 3 9 7 -0 ,0 9 5 0 3 0 ,0 0 4 3 7 -0 ,0 0 3 7 6
-0 ,0 1 6 5 5 -0 ,0 5 3 5 6 0 ,0 1 3 3 8 -0 ,0 3 0 1 2 -0 ,0 0 3 4 7
-0 ,0 0 1 2 3 -0 ,0 0 2 1 2 -0 ,0 0 0 6 5 -0 ,0 4 6 7 8 -0 ,0 1 0 6 4
-0 ,0 1 4 9 9 0 ,0 4 9 0 9 0 ,0 0 0 4 1 -0 ,0 0 7 1 0 -0 ,0 2 4 9 0
-0 ,0 2 0 0 7 0 ,0 3 0 2 7 0 ,0 0 0 9 1 -0 ,0 0 5 6 9 0 ,0 1 9 1 3
-0 ,0 2 1 5 2 0 ,0 0 4 4 3 -0 ,0 0 7 8 5 -0 ,0 1 2 8 2 0 ,0 0 3 1 4
-0 ,0 0 8 4 2 -0 ,0 2 4 6 7 0 ,0 1 7 5 8 -0 ,0 1 8 2 9 -0 ,0 2 0 6 8
-0 ,0 2 7 9 3 -0 ,0 3 7 5 7 -0 ,0 2 4 7 1 -0 ,0 2 8 1 8 -0 ,0 1 8 9 5  

 
USINAS SIDERURGICAS DE MINAS GERAIS SA 

USIM3 - ITR - 
31/03/2008                                     

D0 = 30/04/2008

USIM3 - ITR - 
30/06/2008                                     

D0 = 14/08/2008

USIM3 - ITR - 
30/09/2008                                     

D0 = 29/10/2008

USIM3 - ITR - 
31/03/2009                                     

D0 = 02/07/2009

USIM3 - ITR - 
30/06/2009                                     

D0 = 16/07/2009

Retorno Anormal Retorno Anorm al Retorno Anorm al Retorno Anormal Retorno Anormal

0,01652 0,01608 0,04289 0,01383 0,01384
0,04233 0,03101 0,02795 -0,00199 0,00480
-0,01730 0,00615 0,01825 0,00796 -0,00265
-0,00026 0,03899 -0,05859 0,05699 0,03545
0,03187 -0,00996 0,04776 0,02374 0,02183
0,01871 -0,01244 0,03432 0,02356 0,00453
0,02456 -0,01267 -0,00325 0,01412 -0,01621
0,02907 0,00964 0,07322 0,03284 -0,03786
0,01532 0,02909 0,04431 0,02968 0,03292
0,01098 0,01018 -0,02898 0,01384 -0,02569
0,02840 -0,00603 0,02719 0,00480 0,02829
-0,04135 0,01761 -0,00593 -0,00265 0,03126
-0,00577 0,00370 -0,04201 0,03545 0,00303
0,03937 -0,00290 -0,03601 0,02183 0,05015
0,02468 -0,01002 -0,01340 0,00453 0,03315
0,03224 0,07336 -0,00853 -0,01621 0,02479
0,02844 0,01082 -0,00098 -0,03786 -0,01720
0,00658 0,04177 -0,04055 0,03292 0,02327
0,02046 0,00844 0,02026 -0,02569 0,02906
0,01641 0,00246 0,02424 0,02829 0,01619
0,00736 0,00218 0,04983 0,03126 0,02381  
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USINAS SIDERURGICAS DE MINAS GERAIS SA 

USIM5 - ITR - 
31/03/2008                                     

D0  = 30/04/2008

USIM5 - ITR - 
30/06/2008                                      

D0 = 14/08/2008

USIM5 - ITR - 
30/09/2008                                      

D0 = 29/10/2008

USIM5 - ITR - 
31/03/2009                                      

D0  = 02/07/2009

USIM5 - ITR - 
30/06/2009                                     

D0  = 16/07/2009

Re torno Anorm al Retorno Anorm al Retorno Anorm al Re torno Anorm al Re torno Anorm al

0,02598 -0,00126 0,02589 0,01845 0,03683
0,04274 0,00220 0,04280 0,00736 -0 ,00604
-0,02748 -0,00516 0,02355 0,01811 0,00141
-0,00577 0,00107 -0 ,01250 0,02495 0,02766
0,03195 -0,01851 0,01410 0,03374 0,01476
0,02615 0,02462 0,02525 0,01789 0,00526
0,02618 0,00598 0,04374 0,02208 -0 ,02832
0,01701 0,01794 0,05272 0,03264 -0 ,04162
0,01502 -0,01208 0,05499 0,00060 0,01741
0,00819 0,01830 -0 ,01033 0,03683 -0 ,00868
0,02793 -0,00715 0,00983 -0 ,00604 0,02183
-0,02729 -0,00220 -0 ,01968 0,00141 0,02178
-0,00096 0,01400 -0 ,04679 0,02766 0,01061
0,03902 0,00348 -0 ,03607 0,01476 0,04712
0,03366 0,03362 -0 ,02290 0,00526 0,03014
0,01552 0,03262 0,00986 -0 ,02832 0,01783
0,03751 -0,00010 0,00131 -0 ,04162 -0 ,01862
0,01426 0,02906 -0 ,01884 0,01741 0,00946
0,00702 0,00032 0,01770 -0 ,00868 0,04245
0,02226 0,00801 -0 ,00478 0,02183 0,01761
0,01228 0,00898 0,02770 0,02178 0,02959  

 

CIA VALE DO RIO DOCE 

VALE3 - ITR - 
31/03/2008                                     

D0  = 01/07/2008

VALE3 - ITR - 
30/06/2008                                      

D0 = 25/08/2008

VALE3  - ITR - 
30/09/2008                                      

D0 = 23/10/2008

VALE3  - ITR - 
31/03/2009                                      

D0  = 06/05/2009

VALE3  - ITR - 
30/06/2009                                     

D0  = 29/07/2009

Re torno Anorm al Retorno Anorm al Retorno Anorm al Re torno Anorm al Re torno Anorm al

0,01353 0,00060 0,00769 -0 ,00650 0,02681
0,01805 0,00081 0,05761 0,00314 -0 ,00895
0,00820 0,04675 -0 ,02381 0,00882 -0 ,00175
-0,01091 0,00199 -0 ,03304 -0 ,00166 0,01832
0,02061 0,00069 -0 ,06158 -0 ,00378 0,01207
0,02800 -0,00184 -0 ,01130 -0 ,01522 -0 ,01475
-0,00512 0,01134 0,03859 -0 ,00983 -0 ,00046
-0,00218 0,02260 0,04580 0,03143 0,00641
-0,01051 0,01089 0,02324 0,04045 0,00728
0,01151 -0,01238 0,05432 -0 ,01084 0,00084
-0,01267 -0,00177 -0 ,01652 -0 ,00768 -0 ,00462
-0,01032 0,00557 0,02711 -0 ,00526 -0 ,00008
0,01062 0,01215 -0 ,02205 -0 ,01202 0,00894
0,01142 -0,00929 -0 ,00289 0,01410 0,00602
0,00845 0,00807 -0 ,01345 -0 ,01086 -0 ,00006
-0,01668 -0,00339 -0 ,00634 -0 ,00258 -0 ,00274
-0,01059 -0,00615 0,02936 -0 ,00801 0,00031
-0,01213 0,01476 -0 ,00473 0,00527 0,00191
0,00865 0,01435 0,01654 0,01424 -0 ,00985
-0,02427 0,00239 -0 ,01713 0,01236 -0 ,00295
-0,03020 -0,00883 0,01092 0,00750 -0 ,00437  
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CIA VALE DO RIO DOCE 

VALE5 - ITR - 
31/03/2008                                     

D0  = 01/07/2008

VALE5 - ITR - 
30/06/2008                                      

D0 = 25/08/2008

VALE5  - ITR - 
30/09/2008                                      

D0 = 23/10/2008

VALE5  - ITR - 
31/03/2009                                      

D0  = 06/05/2009

VALE5  - ITR - 
30/06/2009                                     

D0  = 29/07/2009

Re torno Anorm al Retorno Anorm al Retorno Anorm al Re torno Anorm al Re torno Anorm al

0,01531 -0,00967 -0 ,00780 0,00814 0,03337
0,02898 0,00442 0,03093 -0 ,00224 -0 ,01403
0,00417 0,02709 -0 ,01881 0,00444 0,00028
-0,00911 0,01681 -0 ,00909 -0 ,00500 0,00993
0,01628 -0,00499 -0 ,03476 -0 ,00641 0,01394
0,02285 -0,00450 -0 ,00979 -0 ,00612 -0 ,00925
0,00042 0,00987 0,03779 -0 ,01029 0,00211
-0,01953 0,03731 0,04241 0,01192 0,00552
-0,00446 0,01413 0,02244 0,02106 0,00671
0,00321 -0,01585 0,01769 -0 ,01256 0,00118
-0,00871 0,00027 0,00385 -0 ,00814 -0 ,00252
-0,01984 -0,00036 0,01749 -0 ,00307 -0 ,00844
0,01535 0,01914 -0 ,01513 -0 ,00572 0,00746
0,01078 -0,01001 -0 ,00238 0,01112 -0 ,00223
0,00889 -0,00474 -0 ,01994 -0 ,00370 -0 ,00038
-0,00292 -0,00301 -0 ,00322 -0 ,00163 -0 ,00353
-0,02196 -0,00160 0,01382 -0 ,00641 -0 ,00004
-0,00083 0,01060 0,00812 0,00301 -0 ,00008
0,01306 0,00992 0,00197 0,01242 -0 ,00720
-0,01408 0,00673 -0 ,00713 0,00836 -0 ,00224
-0,03677 -0,00998 0,00145 0,00241 -0 ,00582  

 

VIVO PARTICIPAÇÕES SA 

VIVO 4 - ITR - 
31/03/2008                                     

D0  = 29/04/2008

VIVO 4 - ITR - 
30/06/2008                                      

D0 = 30/07/2008

VIV O4 - ITR - 
30/09/2008                                      

D0 = 11/11/2008

VIV O4 - ITR - 
31/03/2009                                      

D0  = 08/05/2009

VIV O4 - ITR - 
30/06/2009                                     

D0  = 29/07/2009

Re torno Anorm al Retorno Anorm al Retorno Anorm al Re torno Anorm al Re torno Anorm al

-0,02773 0,01732 -0 ,01568 0,01068 -0 ,03219
0,00428 -0,01103 -0 ,00217 0,00714 -0 ,00269
0,00244 -0,00220 0,02245 -0 ,00411 0,01463
0,02311 -0,02027 0,01288 0,00983 -0 ,00323
0,00489 -0,03315 -0 ,03822 0,00334 0,01278
-0,03465 -0,03164 -0 ,02705 -0 ,02416 -0 ,00379
-0,00591 -0,00455 0,03526 -0 ,02206 -0 ,00483
0,00226 0,02039 -0 ,05188 -0 ,02026 -0 ,02156
0,00749 -0,03495 0,02252 -0 ,01233 -0 ,00592
0,02105 -0,00050 -0 ,01426 -0 ,00491 0,02695
0,02906 0,04709 0,06231 0,00800 -0 ,02100
0,02951 0,02489 0,03341 -0 ,02549 -0 ,00590
-0,00980 -0,00199 -0 ,06241 0,04435 0,00658
-0,03476 -0,00181 0,09018 -0 ,01141 -0 ,02342
-0,01987 0,04884 -0 ,01091 0,03602 -0 ,00595
0,00385 -0,02022 -0 ,00078 0,00353 -0 ,01894
-0,00625 -0,03879 0,01548 0,00536 0,03319
-0,01724 0,03515 0,02612 0,00163 0,00394
-0,03371 0,00688 0,00836 -0 ,01380 -0 ,00074
-0,02874 -0,04276 0,06472 -0 ,03637 -0 ,00823
0,01224 0,01739 -0 ,01241 0,00462 -0 ,02130  
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Apêndice B – Classificação das Notícias por Ação e por ITR 
Notícias Boas 

ALL11 - ITR - 
31/03/2008                   D0 

= 02/05/2008

ALL11 - ITR - 
31/06/2008                   D0 

= 09/09/2008

ALL11 - ITR - 
30/09/2008                      

D0 = 24/11/2008

AMBV4- ITR - 
30/09/2008                   D0 

= 05/11/2008

AMBV4- ITR - 
31/03/2009                   D0 

= 07/05/2009

AMBV4- - ITR - 
30/06/2009                                     

D0 = 13/08/2009

ARCZ6- - ITR - 
30/06/2009                                     

D0 = 17/07/2009

BBDC4- - ITR - 
31/03/2008                                     

D0 = 28/04/2008

BRAP4- - ITR - 
30/09/2008                                     

D0 = 14/11/2008

BRAP4- - ITR - 
31/03/2009                                     

D0 = 29/07/2009

BRAP4- - ITR - 
30/06/2009                                     

D0 = 14/08/2009

BBAS3- - ITR - 
31/03/2008                                     

D0 =14/05/2008

BBAS3- - ITR - 
30/06/2008                                     

D0 = 14/08/2008

BBAS3 - ITR - 
30/09/2008                                     

D0 = 13/11/2008

BBAS3- - ITR - 
30/06/2009                                     

D0 = 14/08/2009

BRTP4 - ITR - 
31/03/2008                                     

D0 = 22/04/2008

BRTP4- - ITR - 
30/06/2008                                     

D0 = 05/08/2008

BRTO4 - ITR - 
31/03/2008                                     

D0 = 22/04/2008

BRTO4 - ITR - 
30/06/2008                                     

D0 = 05/08/2008

BRKM5- ITR - 
30/06/2008                                     

D0 = 06/08/2008

BRKM5 - ITR - 
30/06/2009                                     

D0 = 12/08/2009

PRGA3 - ITR - 
30/06/2009                                     

D0 = 14/08/2009

CCRO3 - ITR - 
30/09/2008                                     

D0 = 31/10/2008

CCRO3 - ITR - 
30/06/2009                                     

D0 = 12/08/2009

CLSC6 - ITR - 
30/06/2008                                     

D0 = 14/08/2008

CLSC6 - ITR - 
30/09/2008                                     

D0 = 14/11/2008

CMIG4 - ITR - 
30/06/2008                                     

D0 = 18/09/2008

CGAS5 - ITR - 
31/03/2008                                     

D0 = 29/04/2008

CGAS5 - ITR - 
30/09/2008                                     

D0 = 03/11/2008

CPLE6 - ITR - 
30/06/2008                                     

D0 = 29/08/2008

CYRE3 - ITR - 
31/03/2008                                     

D0 = 25/07/2008

CYRE3 - ITR - 
30/06/2009                                     

D0 = 13/08/2009

DURA4 - ITR - 
30/06/2008                                     

D0 = 12/08/2008

DURA4- ITR - 
30/09/2008                                     

D0 = 11/11/2008

ELET3 - ITR - 31/03/2008                                     
D0 = 15/05/2008

ELET3 - ITR - 31/03/2009                                     
D0 = 22/07/2009

ELET3 - ITR - 30/06/2009                                     
D0 = 20/08/2009

ELET6 - ITR - 31/03/2008                                     
D0 = 15/05/2008

ELET6 - ITR - 31/03/2009                                     
D0 = 22/07/2009

ELET6 - ITR - 30/06/2009                                     
D0 = 20/08/2009

EMBR3 - ITR - 
31/03/2008                                     

D0 = 16/07/2008

EMBR3 - ITR - 
30/06/2008                                     

D0 = 14/10/2008

GGBR4 - ITR - 
31/03/2008                                     

D0 = 12/05/2008

GGBR4 - ITR - 
30/06/2008                                     

D0 = 06/08/2008

GOAU4 - ITR - 
31/03/2008                                     

D0 = 12/05/2008

GOAU4 - ITR - 
30/06/2008                                     

D0 = 06/08/2008

GOLL4 - ITR - 
31/03/2009                                     

D0 = 14/05/2009

GOLL4 - ITR - 
30/06/2009                                     

D0 = 11/08/2009

KLBN4 - ITR - 
30/06/2009                                     

D0 = 11/08/2009

LIGT3 - ITR - 30/09/2008                                     
D0 = 07/11/2008

LIGT3 - ITR - 31/03/2009                                     
D0 = 22/06/2009

LAME4 - ITR - 
30/09/2008                                     

D0 = 21/01/2009

LAME4 - ITR - 
30/06/2009                                     

D0 = 06/08/2009

LREN3 - ITR - 
31/03/2008                                     

D0 = 29/04/2008

NATU3 - ITR - 
30/09/2008                                     

D0 = 13/11/2008

NATU3 - ITR - 
31/03/2009                                     

D0 = 28/05/2009

NETC4 - ITR - 
31/03/2008                                     

D0 = 18/04/2008

NETC4 - ITR - 
30/06/2008                                     

D0 = 30/07/2008

NETC4 - ITR - 
31/03/2009                                     

D0 = 02/06/2009

NETC4 - ITR - 
30/06/2009                                     

D0 = 03/08/2009

BNCA3 - ITR - 
31/03/2008                                     

D0 = 15/05/2008

BNCA3 - ITR - 
30/06/2008                                     

D0 = 24/09/2008

BNCA3 - ITR - 
30/09/2008                                     

D0 = 13/11/2008

PCAR5 - ITR - 
30/06/2008                                     

D0 = 20/08/2008

PCAR5 - ITR - 
30/09/2008                                     

D0 = 24/11/2008

PCAR5 - ITR - 
31/03/2009                                     

D0 = 12/05/2009

PCAR5 - ITR - 
30/06/2009                                     

D0 = 04/08/2009

PETR3 - ITR - 
31/03/2008                                     

D0 = 12/05/2008

PETR3 - ITR - 
30/09/2008                                     

D0 = 11/08/2008

PETR3 - ITR - 
30/09/2008                                     

D0 = 11/11/2008

RSID3 - ITR - 30/06/2008                                     
D0 = 14/08/2008

RSID3 - ITR - 30/09/2008                                     
D0 = 07/11/2008

RSID3 - ITR - 31/03/2009                                     
D0 = 14/05/2009

SBSP3 - ITR - 
30/06/2008                                     

D0 = 08/08/2008

SBSP3 - ITR - 
30/06/2009                                     

D0 = 07/08/2009

SDIA4 - ITR - 
31/03/2008                                     

D0 = 30/04/2008

SDIA4 - ITR - 
30/06/2009                                     

D0 = 16/09/2009

CRUZ3 - ITR - 
30/09/2008                                     

D0 = 29/10/2008

CRUZ3 - ITR - 
31/03/2009                                     

D0 = 14/05/2009

CRUZ3 - ITR - 
30/06/2009                                     

D0 = 04/08/2009

TAMM4 - ITR - 
30/06/2008                                     

D0 = 02/10/2008

TAMM4 - ITR - 
31/03/2009                                     

D0 = 07/05/2009

TAMM4 - ITR - 
30/06/2009                                     

D0 = 14/08/2009

TNLP3 - ITR - 
31/03/2008                                     

D0 = 15/05/2008

TNLP4 - ITR - 
31/03/2008                                     

D0 = 15/05/2008

TMAR5 - ITR - 
31/03/2008                                     

D0 = 15/05/2008

TCSL3 - ITR - 30/09/2008                                     
D0 = 05/11/2008

TCSL4 - ITR - 30/09/2008                                     
D0 = 05/11/2008

TRPL4 - ITR - 
30/06/2008                                     

D0 = 07/08/2008

TRPL4 - ITR - 
30/09/2008                                     

D0 = 06/11/2008

UGPA4 - ITR - 
31/03/2008                                     

D0 = 14/05/2008

UGPA4 - ITR - 
30/06/2008                                     

D0 = 06/08/2008

UGPA4 - ITR - 
30/09/2008                                     

D0 = 05/11/2008

VALE3 - ITR - 
30/09/2008                                     

D0 = 23/10/2008

VALE3 - ITR - 
31/03/2009                                     

D0 = 06/05/2009

VALE5 - ITR - 
30/09/2008                                     

D0 = 23/10/2008

VALE5 - ITR - 
31/03/2009                                     

D0 = 06/05/2009

VIVO4 - ITR - 
31/03/2008                                     

D0 = 29/04/2008

VIVO4 - ITR - 
30/06/2008                                     

D0 = 30/07/2008

VIVO4 - ITR - 
30/09/2008                                     

D0 = 11/11/2008

VIVO4 - ITR - 
31/03/2009                                     

D0 = 08/05/2009

VIVO4 - ITR - 
30/06/2009                                     

D0 = 29/07/2009  
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Notícias Ruins 
ALL11 - ITR - 

31/03/2009                   D0 
= 26/06/2009

ARCZ6 - ITR - 
31/03/2008                   D0 

= 07/04/2008

ARCZ6- ITR - 
30/06/2008                   D0 

= 28/07/2008

ARCZ6- ITR - 
30/09/2008                   D0 

= 17/10/2008

ARCZ6- ITR - 
31/03/2009                   D0 

= 14/05/2009

BBDC4- - ITR - 
30/06/2008                                     

D0 = 04/08/2008

BBDC4- - ITR - 
31/03/2009                                     

D0 = 04/05/2009

BRAP4- - ITR - 
31/03/2008                                     

D0 =15/05/2008

BBAS3- - ITR - 
31/03/2009                                     

D0 = 15/05/2009

BRTP4 - ITR - 
31/03/2009                                     

D0 = 14/05/2009

BRTP4 - ITR - 
30/06/2009                                     

D0 = 14/08/2009

BRTO4 - ITR - 
31/03/2009                                     

D0 = 14/05/2009

BRTO4 - ITR - 
30/06/2009                                     

D0 = 14/08/2009

BRKM5 - ITR - 
31/03/2008                                     

D0 = 07/05/2008

BRKM5 - ITR - 
30/09/2008                                     

D0 = 05/11/2008

BRKM5 - ITR - 
31/03/2009                                     

D0 = 03/06/2009

PRGA3 - ITR - 
31/03/2008                                     

D0 = 24/04/2008

PRGA3 - ITR - 
30/09/2008                                     

D0 = 23/03/2009

PRGA3 - ITR - 
31/03/2009                                     

D0 = 14/05/2009

CLSC6 - ITR - 
31/03/2008                                     

D0 = 15/05/2008

CLSC6 - ITR - 
31/03/2009                                     

D0 = 15/05/2009

CLSC6 - ITR - 
30/06/2009                                     

D0 = 14/08/2009

CMIG4 - ITR - 
31/03/2009                                     

D0 = 23/06/2009

CMIG4 - ITR - 
30/06/2009                                     

D0 = 13/08/2009

CGAS5 - ITR - 
31/03/2009                                     

D0 = 29/04/2009

CGAS5 - ITR - 
30/06/2009                                     

D0 = 28/07/2009

CPLE6 - ITR - 
30/06/2009                                     

D0 = 12/08/2009

CPFE3 - ITR - 
31/03/2008                                     

D0 = 12/05/2008

CPFE3 - ITR - 
30/06/2008                                     

D0 = 12/08/2008

CPFE3 - ITR - 
30/09/2008                                     

D0 = 05/11/2008

CYRE3 - ITR - 
30/06/2008                                     

D0 = 14/08/2008

DURA4 - ITR - 
31/03/2009                                     

D0 = 11/05/2009

DURA4 - ITR - 
30/06/2009                                     

D0 = 13/08/2009

ELET3 - ITR - 30/06/2008                                     
D0 = 12/08/2008

ELET3 - ITR - 30/09/2008                                     
D0 = 11/11/2008

ELET6 - ITR - 30/06/2008                                     
D0 = 12/08/2008

ELET6 - ITR - 30/09/2008                                     
D0 = 11/11/2008

EMBR3 - ITR - 
30/09/2008                                     

D0 = 03/11/2008

EMBR3 - ITR - 
31/03/2009                                     

D0 = 29/04/2009

EMBR3 - ITR - 
30/06/2009                                     

D0 = 30/07/2009

GGBR4 - ITR - 
31/03/2009                                     

D0 = 07/05/2009

GGBR4 - ITR - 
30/06/2009                                     

D0 = 06/08/2009

GOAU4 - ITR - 
31/03/2009                                     

D0 = 07/05/2009

GOAU4 - ITR - 
30/06/2009                                     

D0 = 06/08/2009

GOLL4 - ITR - 
31/03/2008                                     

D0 = 30/04/2008

GOLL4 - ITR - 
30/06/2008                                     

D0 = 21/08/2008

GOLL4 - ITR - 
30/09/2008                                     

D0 = 16/11/2008

ITSA4 - ITR - 31/03/2008                                     
D0 = 13/05/2008

ITSA4 - ITR - 30/09/2008                                     
D0 = 11/11/2008

ITUB4 - ITR - 30/09/2008                                     
D0 = 04/11/2008

KLBN4 - ITR - 
31/03/2008                                     

D0 = 28/04/2008

KLBN4 - ITR - 
30/09/2008                                     

D0 = 16/10/2008

KLBN4 - ITR - 
31/03/2009                                     

D0 = 05/05/2009

LIGT3 - ITR - 30/06/2008                                     
D0 = 08/08/2008

LIGT3 - ITR - 30/06/2009                                     
D0 = 10/09/2009

LAME4 - ITR - 
31/03/2008                                     

D0 = 08/05/2008

LAME4 - ITR - 
30/06/2008                                     

D0 = 07/08/2008

LAME4 - ITR - 
31/03/2009                                     

D0 = 08/05/2009

LREN3 - ITR - 
31/03/2009                                     

D0 = 24/04/2009

NETC4 - ITR - 
30/09/2008                                     

D0 = 21/10/2008

BNCA3 - ITR - 
31/03/2009                                     

D0 = 08/05/2009

BNCA3 - ITR - 
30/06/2009                                     

D0 = 07/10/2009

RSID3 - ITR - 31/03/2008                                     
D0 = 15/05/2008

SBSP3 - ITR - 
30/09/2008                                     

D0 = 19/11/2008

SDIA4 - ITR - 
30/09/2008                                     

D0 = 29/10/2008

SDIA4 - ITR - 
31/03/2009                                     

D0 = 14/05/2009

CSNA3 - ITR - 
30/09/2008                                     

D0 = 14/11/2008

CSNA3 - ITR - 
31/03/2009                                     

D0 = 14/05/2009

CRUZ3 - ITR - 
30/06/2008                                     

D0 = 01/08/2008

TAMM4 - ITR - 
31/03/2008                                     

D0 = 12/05/2008

TAMM4 - ITR - 
30/09/2008                                     

D0 = 10/11/2008

TNLP3 - ITR - 
30/06/2008                                     

D0 = 31/07/2008

TNLP3 - ITR - 
30/09/2008                                     

D0 = 31/10/2008

TNLP3 - ITR - 
31/03/2009                                     

D0 = 15/05/2009

TNLP3 - ITR - 
30/06/2009                                     

D0 = 14/08/2009

TNLP4 - ITR - 
30/06/2008                                     

D0 = 31/07/2008

TNLP4 - ITR - 
30/09/2008                                     

D0 = 31/10/2008

TNLP4 - ITR - 
31/03/2009                                     

D0 = 15/05/2009

TNLP4 - ITR - 
30/06/2009                                     

D0 = 14/08/2009

TMAR5 - ITR - 
30/06/2008                                     

D0 = 31/07/2008

TMAR5 - ITR - 
30/09/2008                                     

D0 = 31/10/2008

TMAR5 - ITR - 
31/03/2009                                     

D0 = 15/05/2009

TMAR5 - ITR - 
30/06/2009                                     

D0 = 14/08/2009

TCSL3 - ITR - 31/03/2008                                     
D0 = 06/05/2008

TCSL3 - ITR - 30/06/2008                                     
D0 = 07/08/2008

TCSL4 - ITR - 31/03/2008                                     
D0 = 06/05/2008

TCSL4 - ITR - 30/06/2008                                     
D0 = 07/08/2008

USIM3 - ITR - 
31/03/2009                                     

D0 = 02/07/2009

USIM3 - ITR - 
30/06/2009                                     

D0 = 16/07/2009

USIM5 - ITR - 
31/03/2009                                     

D0 = 02/07/2009

USIM5 - ITR - 
30/06/2009                                     

D0 = 16/07/2009

VALE3 - ITR - 
31/03/2008                                     

D0 = 01/07/2008

VALE3 - ITR - 
30/06/2008                                     

D0 = 25/08/2008

VALE3 - ITR - 
30/06/2009                                     

D0 = 29/07/2009

VALE5 - ITR - 
31/03/2008                                     

D0 = 01/07/2008

VALE5 - ITR - 
30/06/2008                                     

D0 = 25/08/2008

VALE5 - ITR - 
30/06/2009                                     

D0 = 29/07/2009  
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ALL11 - ITR - 
30/06/2009                                     

D0 = 19/08/2009

AMBV4 - ITR - 
31/03/2008                   D0 

= 07/05/2008

AMBV4- ITR - 
30/06/2008                   D0 

= 13/08/2008

BBDC4- - ITR - 
30/09/2008                                     

D0 = 27/10/2008

BBDC4- - ITR - 
30/06/2009                                     

D0 = 03/08/2009

BRAP4- - ITR - 
30/06/2008                                     

D0 = 14/08/2008

BRTP4 - ITR - 
30/09/2008                                     

D0 = 22/10/2008

BRTO4 - ITR - 
30/09/2008                                     

D0 = 22/10/2008

PRGA3- ITR - 
30/06/2008                                     

D0 = 23/03/2009

CCRO3 - ITR - 
31/03/2008                                     

D0 = 14/05/2008

CCRO3 - ITR - 
30/06/2008                                     

D0 = 21/08/2008

CCRO3 - ITR - 
31/03/2009                                     

D0 = 07/05/2009

CMIG4 - ITR - 
31/03/2008                                     

D0 = 07/05/2008

CMIG4 - ITR - 
30/09/2008                                     

D0 = 11/12/2008

CGAS5 - ITR - 
30/06/2008                                     

D0 = 23/07/2008

CPLE6 - ITR - 
31/03/2008                                     

D0 = 29/05/2008

CPLE6 - ITR - 
30/09/2008                                     

D0 = 12/11/2008

CPLE6 - ITR - 
31/03/2009                                     

D0 = 01/07/2009

CPFE3 - ITR - 
31/03/2009                                     

D0 = 11/08/2009

CPFE3 - ITR - 
30/06/2009                                     

D0 = 11/08/2009

CYRE3 - ITR - 
30/09/2008                                     

D0 = 04/12/2008

CYRE3 - ITR - 
31/03/2009                                     

D0 = 12/05/2009

DURA4 - ITR - 
31/03/2008                                     

D0 = 13/05/2008

GGBR4 - ITR - 
30/09/2008                                     

D0 = 05/11/2008

GOAU4 - ITR - 
30/09/2008                                     

D0 = 05/11/2008

ITSA4 - ITR - 30/06/2008                                     
D0 = 12/08/2008

ITSA4 - ITR - 31/03/2009                                     
D0 = 29/05/2009

ITSA4 - ITR - 30/06/2009                                     
D0 = 13/08/2009

ITUB4 - ITR - 31/03/2008                                     
D0 = 06/05/2008

ITUB4 - ITR - 30/06/2008                                     
D0 = 05/08/2008

ITUB4 - ITR - 31/03/2009                                     
D0 = 29/05/2009

ITUB4 - ITR - 30/06/2009                                     
D0 = 11/08/2009

KLBN4 - ITR - 
30/06/2008                                     

D0 = 25/07/2008

LIGT3 - ITR - 31/03/2008                                     
D0 = 07/05/2008

LREN3 - ITR - 
30/06/2008                                     

D0 = 13/08/2008

LREN3 - ITR - 
30/09/2008                                     

D0 = 30/10/2009

LREN3 - ITR - 
30/06/2009                                     

D0 = 27/07/2009

NATU3 - ITR - 
31/03/2008                                     

D0 = 23/04/2008

NATU3 - ITR - 
30/06/2008                                     

D0 = 01/08/2008

NATU3 - ITR - 
30/06/2009                                     

D0 = 31/07/2009

PCAR5 - ITR - 
31/03/2008                                     

D0 = 06/05/2008

PETR3 - ITR - 
31/03/2009                                     

D0 = 11/05/2009

PETR3 - ITR - 
30/06/2009                                     

D0 = 14/08/2009

RSID3 - ITR - 30/06/2009                                     
D0 = 27/08/2009

SBSP3 - ITR - 
31/03/2008                                     

D0 = 15/05/2008

SBSP3 - ITR - 
31/03/2009                                     

D0 = 15/05/2009

SDIA4 - ITR - 
30/06/2008                                     

D0 = 30/07/2008

CSNA3 - ITR - 
31/03/2008                                     

D0 = 07/05/2008

CSNA3 - ITR - 
30/06/2008                                     

D0 = 14/08/2008

CSNA3 - ITR - 
30/06/2009                                     

D0 = 06/08/2009

CRUZ3 - ITR - 
31/03/2008                                     

D0 = 29/04/2008

TLPP4 - ITR - 
31/03/2008                                     

D0 = 25/04/2008

TLPP4 - ITR - 
30/06/2008                                     

D0 = 24/07/2008

TLPP4 - ITR - 
30/09/2008                                     

D0 = 27/10/2008

TLPP4 - ITR - 
31/03/2009                                     

D0 = 12/05/2009

TLPP4 - ITR - 
30/06/2009                                     

D0 = 29/07/2009

TCSL3 - ITR - 31/03/2009                                     
D0 = 05/05/2009

TCSL3 - ITR - 30/06/2009                                     
D0 = 03/08/2009

TCSL4 - ITR - 31/03/2009                                     
D0 = 05/05/2009

TCSL4 - ITR - 30/06/2009                                     
D0 = 03/08/2009

TRPL4 - ITR - 
31/03/2008                                     

D0 = 14/05/2008

TRPL4 - ITR - 
31/03/2009                                     

D0 = 15/05/2009

TRPL4 - ITR - 
30/06/2009                                     

D0 = 08/09/2009

UGPA4 - ITR - 
31/03/2009                                     

D0 = 13/05/2009

UGPA4 - ITR - 
30/06/2009                                     

D0 = 12/08/2009

USIM3 - ITR - 
31/03/2008                                     

D0 = 30/04/2008

USIM3 - ITR - 
30/06/2008                                     

D0 = 14/08/2008

USIM3 - ITR - 
30/09/2008                                     

D0 = 29/10/2008

USIM5 - ITR - 
31/03/2008                                     

D0 = 30/04/2008

USIM5 - ITR - 
30/06/2008                                     

D0 = 14/08/2008

USIM5 - ITR - 
30/09/2008                                     

D0 = 29/10/2008  
 

 


