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RESUMO 

As ações de maior liquidez do índice IBOVESPA, refletem o comportamento das ações 

de um modo geral, bem como a relação das variáveis macroeconômicas em seu 

comportamento e estão entre as mais negociadas no mercado de capitais brasileiro. 

Desta forma, pode-se entender que há reflexos de fatores que impactam as empresas de 

maior liquidez que definem o comportamento das variáveis macroeconômicas e que o 

inverso também é uma verdade, oscilações nos fatores macroeconômicos também 

afetam as ações de maior liquidez, como IPCA, PIB, SELIC e Taxa de Câmbio. O 

estudo propõe uma análise da relação existente entre variáveis macroeconômicas e o 

comportamento das ações de maior liquidez do índice IBOVESPA, corroborando com 

estudos que buscam entender a influência de fatores macroeconômicos sobre o preço de 

ações e contribuindo empiricamente com a formação de portfólios de investimento. O 

trabalho abrangeu o período de 2008 a 2014. Os resultados concluíram que a formação 

de carteiras, visando a proteção do capital investido, deve conter ativos com correlação 

negativa em relação às variáveis estudadas, o que torna possível a composição de uma 

carteira com risco reduzido. 

 

Palavras-chave: Índice IBOVESPA, Ações de Maior Liquidez, Variáveis 

Macroeconômicas, IPCA, PIB, SELIC, Taxa de Câmbio. 
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ABSTRACT 

The most liquid shares of the IBOVESPA index, reflect the behavior of stocks in 

general, and the relationship of macroeconomic variables in their behavior and are 

among the most actively traded securities in the Brazilian capital market. Thus, one can 

understand that there are consequences of factors that impact the most liquid companies 

that define the behavior of macroeconomic variables and the reverse is also true, 

fluctuations in macroeconomic factors also affect the most liquid stocks, as IPCA, GDP 

Selic and exchange rates. The study proposes an analysis of the relationship between 

macroeconomic variables and the behavior of most liquid shares of the IBOVESPA 

bovespa index, corroborating studies that seek to understand the influence of 

macroeconomic factors on the stock price and empirically contributing to the formation 

of investment portfolios. The work covered the period from 2008 to 2014. The results 

concluded that the formation of portfolios in order to protect the invested capital, must 

contain assets with negative correlation in relation to variables, which makes possible 

the composition of a reduced risk with portfolio. 

 

Keywords: IBOVESPA Index, Most Liquid Stocks, Macroeconomic Variables, IPCA, 

PIB, Selic, Exchange Rate. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

O Brasil é um mercado de interesse para investidores internacionais, que 

buscam países emergentes para atenuar riscos através da diversificação de carteiras, o 

que destaca a importância do mercado IBOVESPA para estes investidores e por esta 

razão não deixaria o mercado entrar em colapso, corroborando com a Hipótese do 

Mercado Eficiente (Efficient Markets Hypothesis - EMH) que afirma  

As ações estão sempre em equilíbrio e é impossível para um 

investidor ‘vencer o mercado’ e consistentemente obter uma taxa de 

retorno mais alta do que é justificado pelo risco das ações”. 
(BRIGHAM, 2012 ). 

 

O retorno é o ganho ou prejuízo obtido com um investimento em determinado 

período de tempo. Desta forma, uma carteira eficiente é aquela que maximiza os 

retornos para determinado nível de risco, ou minimize o risco para o retorno esperado. 

(GITMAN, 2010). 

Os Estudos de Markowitz (1952 e 1959) deram início a preocupação com o 

binômio Risco/Retorno, tema até então pouco discutido. Markowitz, em seu estudo 

seminal, determinou retorno como a média aritmética histórica dos retornos do ativo e o 

risco como a variância ou desvio padrão do retorno, criando o primeiro modelo 

matemático de precificação de ativos individuais ou portfólios. 

Tobin (1958) modelou a incerteza do retorno (perda ou ganho) introduzindo 

uma variável denominada aversão ao risco na composição do portfólio de ativos, 

segundo o autor, o investidor tem certeza do retorno, porém incerteza sobre o risco. 

Treynor (1961, 1962); Sharpe (1964); Lintner (1965) e Mossin (1966), 

alicerçados no trabalho de Markowitz (1952) sobre diversificação e teoria moderna de 

portfólio, contribuíram para o modelo CAPM (Capital Asset Pricing Model), modelo 

largamente utilizado para precificação de ativos, que determina a taxa de retorno de um 

determinado ativo em relação a uma carteira de mercado diversificada, considerando a 

sensibilidade do ativo ao risco não-diversificável (risco sistêmico ou risco de mercado), 

representado pelo índice beta ou coeficiente beta (β), portanto o modelo considera que o 

prêmio de risco esperado corresponda ao risco não diversificável. 



16 
 

Em Gitman (2010), o risco foi estudado sobre dois aspectos, risco diversificado 

ou específico (risco relacionado à característica de cada ativo) e risco de mercado ou 

sistemático (risco associado a todos os ativos negociados no mercado).  

Estudos recentes demonstram interesse por países em desenvolvimento, no 

Brasil estudos explicam a relação de variáveis macroeconômicas e o comportamento de 

ativos. (NUNES, 2005; BELFIORE, 2006; SILVA, 2008; COLOMBO, 2010; 

GUIMARÃES, 2011; ARTUSO, 2012; LEITE, 2012; RIBEIRO, 2012 E PAIVA, 

2013). O presente trabalho procura ampliar o conhecimento sobre a relação das 

variáveis macroeconômicas com os ativos de maior liquidez. 

Leite, Araujo e Silva (2012), utilizaram a metodologia de mínima variância, 

através da técnica de análise fatorial. Com o propósito de determinar o comportamento 

das ações de maior liquidez relacionadas às variáveis macroeconômicas, o presente 

trabalho tem o objetivo de testar como as variáveis macroeconômicas e as variáveis de 

mercado impactam nas ações de maior liquidez que compõem o índice IBOVESPA. 

Baseado nesses estudos, pretende-se aplicar semelhante metodologia para o 

comportamento das ações, no mercado brasileiro, que compõem o índice IBOVESPA, 

utilizando a correlação existente entre as variáveis IPCA, PIB, SELIC e Taxa de 

Câmbio e os ativos. 

1.1 Pergunta de Pesquisa 

 

Frente às incertezas da economia do Brasil, e o risco que a atual situação 

representa, o Brasil está sujeito a perder o grau de investimento. Isso pode ser reduzido 

ao se formar uma carteira protegida por variáveis ou ativos em sua composição. Esta 

pesquisa pretende responder a seguinte pergunta: De que forma as variáveis 

macroeconômicas, IPCA, PIB, SELIC e Taxa de Câmbio, afetam o comportamento das 

ações de maior liquidez do índice IBOVESPA? 

1.2 Objetivo Geral 

 

O estudo tem como objetivo analisar de que forma as variáveis 

macroeconômicas influenciam as ações de maior liquidez que compõem o índice 
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IBOVESPA. O período de análise corresponde aos anos de 2008 a 2014, através da 

técnica de análise fatorial. 

1.3 Objetivos Específicos 

 

a) Realizar-se-á um estudo da correlação entre os indicadores macroeconômicos e 

os ativos que compõem o índice IBOVESPA. 

b) Verificar-se-á, através de análise fatorial, como as variáveis macroeconômicas 

se relacionam com o comportamento das ações de maior liquidez do índice 

IBOVESPA. 

 

 

 

 

 

 

  



18 
 

2 REVISÃO DA LITERATURA 

2.1 Risco e Retorno 

 

O prêmio de risco é um parâmetro chave nas políticas de alocação de ativos e 

nas decisões de investimento. Trabalhos recentes, como Colombo (2010); Guimarães 

(2011) e Artuso (2012) discutem a formação de portfólio baseado na medição real do 

prêmio de risco, o seu tamanho e os determinantes de sua variação. O tamanho do 

prêmio de risco depende da forma como ele é medido, juntamente com a sua evolução 

ao longo do tempo e sua variação entre as regiões do mundo. (IBOVESPA, 2014).  

Já os autores Nunes (2005); Belfiore (2006); Nogas (2008); Bonfim (2011); 

Ribeiro (2012) e Ribeiro (2013) analisam a relação entre variáveis macroeconômicas e 

os retornos do índice IBOVESPA. De acordo com Nogas (2008) “os valores dos ativos 

negociados por empresas locais nas Bolsas de Valores tendem a variar em conjunto com 

indicadores econômicos nacionais”. 

A relação entre risco e retorno passou a ter maior significância em relação aos 

investimentos com Markowitz (1952 e 1959), que trouxe este tema para o campo das 

ciências sociais criando a partir daí as bases teóricas para pesquisas e estudos. 

Markowitz (1952), em seu trabalho seminal, defendeu a expectativa de retorno 

como a média aritmética histórica do retorno do ativo, e o risco como a variância ou 

desvio padrão dos retornos históricos do ativo, o que resultaria na otimização de 

portfólios de ativos, através de um modelo matemático de seleção de carteiras de ativos 

(portfólios de investimento) ou ativos individuais. 

French (2003), afirma que Treynor (1961 e 1962) influenciou os trabalhos de 

Sharpe (1964). Diz ele: 

‘Valor de Mercado, Tempo e Risco’ (Treynor, 1961) e ‘Em direção a 
uma teoria do valor de ativos de risco de mercado’ (Treynor, 1962) 

foram distribuídos durante a década de 1960 em forma de apostilas, 

nunca foram publicados em um Jornal Acadêmico ou Jornal. [...] No 

entanto, enquanto os economistas financeiros inicialmente creditavam 
a Mr. Treynor sua inovação, a teoria ‘Treynor CAPM’ não teve um 

amplo alcance público. Isso, aparentemente, é a razão pela qual Mr. 

Treynor não é consistentemente reconhecido como um dos primeiros 
elaboradores do CAPM (tradução livre). (FRENCH, 2003, P. 60). 
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Sharpe (1963 e 1964) desenvolveu uma equação que incorporava risco e 

retorno, baseado em Markowitz (1952), Tobin (1958) e Treynor (1961). Esta equação 

foi denominada Capital Asset Pricing Model – CAPM, através de uma regressão linear 

simples, em que a variável dependente era representada pelo retorno esperado pelos 

acionistas e a variável independente era uma ponderação do risco da empresa em 

relação a um ativo, admitindo que a relação entre risco e retorno fosse linear. 

Sharpe (1963) defendeu também que este modelo incorporaria uma medida de 

sensibilidade da empresa, denominado beta, medida que mensuraria a variação do risco 

da negociação dos ativos financeiros de uma empresa, comparado à variação do risco de 

um índice de mercado. 

Preliminarmente, Sharpe (1963) em suas pesquisas estabelece que o CAPM 

utilizado para o cálculo do retorno do capital próprio, seria composto somente pelo beta 

e pelo retorno da carteira de mercado.  

Sharpe (1964) adicionou um novo componente ao modelo, fundamentado pelas 

pesquisas de Tobin (1958), chamado por ele de ativo livre de risco. Desta forma, o 

retorno esperado do portfólio seria estabelecido pela composição do retorno de um ativo 

de baixo risco (variância ou desvio padrão) negociado em determinado mercado 

econômico, acrescido da ponderação do beta pelo prêmio de risco, por conseguinte, o 

beta seria a diferença entre o retorno do portfólio de mercado e desse ativo livre de 

risco.  

Em sua versão final, Sharpe (1964) defendeu a aplicação do modelo CAPM, 

tanto para ativos individuais como para portfólios de ativos, a aplicação para portfólios 

só foi possível algumas décadas depois, com o desenvolvimento de ferramentas 

computacionais sofisticadas, devido à alta complexidade dos cálculos dos algoritmos.  

Como consequência, os estudos de Sharpe permitiram que fossem promovidos 

testes empíricos sobre o aprimoramento da formação de portfólios de ativos de baixo 

risco e elevado retorno, desta forma os ativos seriam compilados em portfólios em razão 

da covariância entre os mesmos, priorizando ativos com covariâncias que se anulassem, 

considerando-se seus retornos históricos. Os estudos de Sharpe promoviam a redução 

do risco mediante conhecida taxa de retorno ou, aumento do retorno para certo nível de 

risco.  
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Varga (2001) reafirmou a importância da incorporação do risco à composição 

dos portfólios de investimento. Segundo ele: 

Se o retorno esperado de um fundo é tanto maior quanto maior seu 

risco, então a inclusão de alguma medida de risco na avaliação deste 

permite melhor verificação de quanto do retorno proporcionado por 
um gestor veio do risco assumido e quanto veio do seu talento ou 

sorte. Assim fica mais bem explicada a verdadeira contribuição do 

gestor para o retorno do fundo. (VARGA, 2001). 

 

Ewijk (2012) mostra que nos mercados emergentes o prêmio de risco é 

significativamente menor se medido por métodos ex-ante e não ex-post, em períodos 

mais recentes, e para os países mais desenvolvidos. Além disso, a maior volatilidade do 

crescimento do PIB tende a elevar o prêmio de risco, enquanto a taxa de juros nominal 

mais elevada tem um impacto negativo sobre o prêmio de risco. 

Já Mehra e Prescott (1985), em sua contribuição seminal, identificaram 

discrepância entre o prêmio de risco medido empiricamente e o prêmio que decorre da 

teoria. O prêmio de risco mede o excesso de retorno acima da taxa livre de risco e, 

como tal, pode ser visto como o preço para o risco.  

Erbas e Mirakhor (2007) e Shackman (2006) defendem que o prêmio de risco é 

maior em mercados emergentes do que em mercados maduros. Segundo os autores, 

investir em países em desenvolvimento é geralmente considerado mais arriscado, e deve 

ser compensado em termos de maior retorno. O presente trabalho busca reduzir o risco 

na formação de carteiras, baseado no comportamento das variáveis macroeconômicas. 

Para Weil (1989), outro fator macroeconômico que pode influenciar o prêmio 

de risco é o tamanho do risco agregado, medido pela volatilidade do crescimento do 

PIB, sendo que maior volatilidade do consumo leva a exigência de maiores retornos.  

De acordo com Brigham (2012) o risco relaciona-se a probabilidade de algum 

evento não favorável à decisão de investimento tomada acontecer, já Gitman (2010) 

define risco como a chance de haver alguma perda financeira, já para Ross (2000) risco 

é o nível de incerteza que cerca as decisões de investimento. 

Ao estudar o risco, temos a possibilidade de estudar a probabilidade de 

atingirmos possíveis resultados com base em comportamentos históricos, ou seja, a 
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variância do ativo. O risco é dividido em risco diversificado ou específico e risco de 

mercado ou sistemático.  

Segundo Brigham, (2012): 

   Risco diversificado é o risco que podemos reduzir ao 

diversificarmos a  carteira de investimentos; 

   Risco de mercado é oriundo de fatores que afetam a quase 

totalidade de empresas de determinado mercado não podendo, desta 

forma, ser eliminado. 

 

           Figura 01 - Comportamento do risco diversificado e risco de mercado 

                    Fonte: Adaptado de Brigham, 2012. 

Analisando a Figura 01 conclui-se que o aumento do número de ações em uma 

carteira não altera o risco de mercado, porém com o aumento do número de ações em 

uma carteira (diversificação), consegue-se reduzir o risco diversificado, que por sua vez 

também reduz o risco total. 

Markowitz (1952) propôs como solução da formação da carteira ótima, 

calcular o retorno esperado de uma carteira através da média ponderada de todos os 

retornos esperados dos ativos que compõem a carteira, bem como a variância do 

retorno, chegando a seguinte fórmula: 

ℛ𝑝 =  ∑(𝜘𝑖ℛ𝑖)

𝑁

𝑖=1

 

R
isco

 to
tal 

n° de ações da carteira 

R
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a 
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Risco de 

mercado 

Risco 

diversificado 
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Sendo: 

Rp = retorno esperado da carteira p 

Xi = proporção do ativo i na carteira p 

Ri = retorno esperado do ativo i 

A variância proposta por Markowitz (1952) é representada por: 

 

𝜎𝑝
2 =  ∑ ∑ 𝑋𝑖𝑋𝑗𝜎𝑖𝑗

𝑁

𝑗=1

𝑁

𝑖=1

 

𝜎𝑝
2 = variância da carteira p 

𝑋𝑖 = proporção do ativo i na carteira p 

𝑋𝑗 = proporção do ativo j na carteira p 

𝜎𝑖𝑗 = covariância da carteira p 

 Porém, o desvio padrão é mais utilizado para estimar o risco de uma carteira, 

desta forma, utilizamos a seguinte fórmula: 

 

𝜎𝑝 =  [∑ ∑ 𝑋𝑖𝑋𝑗𝜎𝑖𝑗

𝑁

𝑗=1

𝑁

𝑖=1

]

1/2

 

  

 Markowitz (1959) conclui que deve haver um equilíbrio entre risco e retorno. 

Os investimentos mais arriscados para se tornarem mais atrativos, devem oferecer maior 

retorno. Para alcançar o equilíbrio a diversificação é fundamental, pois reduz o risco 

sem reduzir o retorno esperado. 

Tambosi Filho at all (2010), afirmam que os modelos dinâmicos de 

precificação de ativos trazem maior segurança para o investidor, sugerindo a utilização 

de dados para um longo período de tempo. Kothari, Shanken, e Sloan (1995), afirmam 
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que uma das estratégias deveria ser a de estudar o desempenho de modelos usando 

dados anuais para um longo período de tempo. 

O presente trabalho, baseado nestes estudos, testa um modelo com a inclusão 

de variáveis macroeconômicas para o período de sete anos. 

2.2 Breve Histórico dos Modelos da Teoria de Gestão de Carteiras 

 

A Moderna Teoria de Finanças possui alicerce no trabalho seminal de 

Markowitz (1952), que desenvolveu a teoria de Gestão de Carteiras, definindo os 

parâmetros de seleção dos ativos como sendo a média da variância dos retornos 

históricos, Markowitz considerou que a média histórica dos retornos seria uma medida 

para prever o retorno esperado de um investimento e a variância dos retornos históricos 

mensuraria os riscos a fim de minimizá-los. 

Em sua teoria, Markowitz (1952) afirma que quando duas carteiras de ativos 

possuírem o mesmo desvio padrão (risco), o investidor optará por aquela com maior 

retorno. Porém, quando duas carteiras de ativos possuírem o mesmo retorno, a tendência 

é a escolha por aquela que possua o menor risco.  

Ross (2000), afirma que os investidores frente a um mesmo risco escolheram 

carteiras de maior retorno, e frente ao mesmo retorno, escolheram carteiras de menor 

risco. 

O CAPM surgiu com a publicação dos trabalhos de Treynor (1961); Sharpe 

(1963); Lintner (1965) e Mossin (1966), tendo como premissa que o retorno esperado 

de um ativo é função linear do ativo livre de risco, do risco sistemático do ativo, 

definido como Beta (ß) e do prêmio pelo risco do portfólio de ativos comparado ao 

ativo livre de risco. 

Em 1963, Sharpe, embasado pelos estudos de Markowitz sugeriu que os 

retornos dos ativos relacionavam-se a um índice comum, esse índice associado ao 

resultado de uma série de investimentos em n ativos resultaria no retorno, ao que ele 

chamou de Modelo Diagonal. 
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Em 1964, dando continuidade a sua pesquisa, Sharpe apresentou a CML (Linha 

de Mercado de Capitais) composta por ativos com risco e ativos sem risco, defendendo 

que os investidores dão preferência a carteiras de ações que obtém retornos acima da 

CML.  

O CAPM, desenvolvido por Treynor (1961), Sharpe (1964), Lintner (1965) e 

Mossin (1966), compara a rentabilidade esperada de um ativo ou bem, em um mercado 

em equilíbrio, com seu risco não diversificável (ß). Os autores desenvolveram o CAPM 

estático ou não condicional. 

 

 

 

 

 

 

 

           Figura 02 – Linha de Mercado de Capitais CML 

             Fonte: Adaptado de Berk e Demarzo, 2010. 

Dando continuidade a teoria do CAPM não condicional, os autores Black, 

Jensen e Scholes (1972) e Fama e MacBeth (1974) realizam testes em seus trabalhos, 

supondo um beta estático. Black, Jensen e Scholes (1972) deparam com um 

relacionamento positivo entre a rentabilidade e o beta. Fama e MacBeth (1974) utilizam 

os betas de determinado período para simular períodos posteriores. 

Em 1973, Merton produz o Consumption Capital Asset Pricing Model 

(ICAPM), partindo do pressuposto que investidores consumiam toda a sua riqueza após 

determinado período, de modo que riqueza e consumo acabavam se confundindo. 

Roll (1977), na mesma linha das críticas anteriores feitas ao CAPM no que 

tange a matriz teórica da análise média variância, supondo que essa análise requer 

Taxa livre e Risco 

Fronteira Eficiente 

Linha de Mercado de Capitais Portfólio de Mercado 
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restrições sobre a distribuição dos retornos ou sobre a função utilidade dos indivíduos, 

ataca o CAPM por sua inabilidade de ser testado empiricamente. 

Ross, em 1976, apresenta um modelo semelhante ao CAPM, denominado APT 

(Arbitrage Princing Model), pressupondo que a geração de retorno dos ativos e a 

inexistência de arbitragem
1
 leva a uma relação linear entre os retornos dos ativos, esse 

modelo utiliza a metodologia de análise fatorial. 

O estudo da influência de variáveis macroeconômicas no retorno dos ativos 

tiveram início com Chen, Roll e Ross (1986). Os autores elaboraram séries de fatores 

relacionados às variáveis macroeconômicas que representam os riscos sistemáticos do 

mercado de ações, com o objetivo de adaptar os testes do APT a fatores observáveis, 

aceitando a estrutura original de Ross (1976).  

O modelo de três fatores de Fama e French (1992) é largamente utilizado para 

esclarecer os retornos de ações e é uma alternativa ao CAPM. Ao invés de utilizar 

apenas um fator (o retorno em excesso do mercado, definido pelo retorno das ações 

menos a taxa livre de risco) utiliza mais dois fatores de risco. 

Fama e French (1992) partiram da análise da capacidade do modelo de fator 

único CAPM de explicar assertivamente os retornos das ações, propondo um conjunto 

de variáveis, sendo elas: a relação entre o valor contábil e o valor de mercado (VPA/P) 

das ações, o valor de mercado, o índice Lucro/Preço (L/P) e a alavancagem da empresa 

que poderiam preferivelmente explicar a diferença de retornos. 

Ao utilizar o valor de mercado para constituir o portfólio de investimento 

(carteira de ativos), Fama e French (1992) encontraram uma relação negativa entre 

tamanho e retornos e uma relação positiva entre os retornos e o beta de mercado do 

CAPM.  

Fama e French (1992) concluem que o retorno diminui conforme o tamanho da 

empresa aumenta, embora não haja relação positiva consistente entre beta e retorno, 

desta forma, nos extremos, aonde encontrou-se menor beta e maior beta, para cada 

tamanho de ativo o retorno das ações com menor beta é maior do que o retorno das 

ações de maior beta. 

                                                             
1 Arbitragem consiste na compra e venda, em um mesmo espaço de tempo, de determinado ativo em 

diferentes mercados, objetivando o lucro por erro de precificação. (BODIE, 2014). 
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Em suas análises, Fama e French (1992), afirmam que a relação VPA/P 

resultam em coeficientes positivos e significativos, ratificando que ações com maiores 

valores para esse indicador e menores relações Preço/Valor Patrimonial, obtêm maiores 

retornos. Essa relação também se fundamenta em carteiras montadas baseadas no 

indicador, aquelas com maiores VPA/P obtêm maiores retornos, sem causar grandes 

diferenças no beta.  

Fama e French (1992) incluíram em seus estudos a variável alavancagem. 

Foram utilizadas alavancagens com valores contábeis e de mercado, e que a 

alavancagem de mercado tem coeficiente positivo e a contábil negativo, ao subtrairmos 

um do outro conclui-se que analisar a alavancagem é analisar o VPA/P. 

Por fim, Fama e French (1992) definem que a construção de carteiras com base 

nessas duas variáveis demonstra que, para um determinado tamanho, maior VPA/P 

aumenta os retornos e, para um determinado VPA/P, menor tamanho aumenta o retorno.  

Em 1993, os mesmos autores propuseram criar um modelo alternativo ao 

CAPM que melhor explique a variação do retorno de ativos (ações e títulos de renda 

fixa). Por meio de testes multivariáveis se depararam com duas variáveis que explicam a 

maior parte das variações de cross-section dos retornos médios. As variáveis valor 

contábil e valor de mercado, considerando relação positiva com os retornos das ações 

enquanto a variável tamanho tem uma relação negativa.  

Campbell (1993) apresentou o modelo de precificação de ativos multifatorial, 

no qual as variáveis retorno esperado e o risco oscilam no tempo, ou seja, são 

dinâmicos. Refutando o modelo de CAPM formulado por Sharpe (1964); Lintner, 

(1965); Treynor (1961) e Mossin (1966), modelo incapaz de mensurar o comportamento 

dinâmico do retorno dos ativos. 

Alicerçados por estas informações, Ferson e Harvey (1991), apresentam o 

modelo de precificação do beta condicional, considerando que o beta varia no tempo, 

desta forma, os retornos esperados corresponderiam ao conjunto dos vários betas 

associados aos riscos. O teste do modelo explicou a variação cross-sectional dos 

retornos das ações analisadas. 

Jagannathan e Wang (1996) desenvolveram um estudo que contrariava as 

evidências do CAPM estático. Os autores incluíram em seu modelo o capital humano, 
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preconizado por Mayers (1972), que afirma que o capital humano tem expressiva 

influência no montante do capital investido na economia. Baseado neste estudo, 

Jagannathan e Wang (1996) introduziram a taxa de crescimento da renda, criando o 

modelo do CAPM condicional. 

Através da análise fatorial,  Nogas, Silva e Duclós (2008) avaliaram o grau de 

integração das taxas de rentabilidade dos índices dos mercados acionários de alguns 

países. Os autores concluíram que há integração entre índices de alguns países, o que 

permitiu o agrupamento dos 16 países estudados em quatro carteiras. Os países 

emergentes estudados, apesar de sua volatilidade, são atrativos para investimento por 

seu alto retorno. Para reduzir o risco associado a estes países os autores sugerem a 

diversificação da carteira. 

Utilizando a mesma metodologia, Colombo, Bampi e Camargo (2010) 

estudaram não só os riscos individuais de cada ativo, mas também a correlação entre 

eles. Através da análise fatorial, agruparam as 58 ações que compunham o índice 

IBOVESPA, no período de janeiro de 2006 a dezembro de 2007, em 10 fatores 

identificados por seu ramo de atuação. O estudo concluiu que, de modo a reduzir o 

risco, as carteiras deveriam ser compostas por ações de diferentes fatores, o que 

minimizaria a perda total da carteira. 

2.3 HEM – Hipótese da Eficiência de Mercado 

 

A Hipótese da Eficiência de Mercado (HEM) teve origem no início do século 

XIX e tomou força no decorrer do século XX. As primeiras discussões tiveram início 

com as análises de Bachelier (1900), o autor investigou a teoria da especulação, e 

afirmou que as mudanças nos preços das ações são independentes, e que previsões que 

usavam os valores históricos e comportamentos passados eram ineficientes para prever 

os valores futuros das ações. 

No desenrolar da década 1960, segundo Camargos e Barbosa (2003), a teoria 

da especulação foi formalizada matemática e economicamente e passou a ter destaque 

em debates no meio acadêmico. Roberts (1959) e Osborne (1959) fizeram estudos 

empíricos sobre a aleatoriedade dos preços das ações levando a revisão da teoria 

econômica a respeito deste assunto.  



28 
 

Alicerçado pelos autores acima citados, Fama (1970), apresentou Hipótese da 

Eficiência de Mercado (HEM), representando até hoje um dos pilares de sustentação da 

Moderna Teoria de Finanças. 

Fama (1970), em sua teoria definiu um mercado eficiente sendo aquele em que 

as informações disponíveis estejam refletidas nos preços das ações. Fama (1991) 

assegurou que os preços acompanham o que ele chamou de passeio aleatório, não 

havendo a possibilidade de agentes criarem mecanismos para a obtenção de lucros 

anormais em períodos de tempo predeterminados, portanto, como o comportamento dos 

preços dos ativos seguem caminhos distintos e incertos, é habitual que suas variações 

sejam imprevisíveis. 

Conforme Fama (1970), os preços refletem o verdadeiro valor dos ativos, e as 

oscilações dos preços devem ser linearmente independentes e com correlação serial 

igual a zero. Portanto, qualquer investidor está isento de usar estratégias ou informações 

diferenciadas visando obter vantagens no mercado de capitais em detrimento aos demais 

investidores, mesmo que estas informações sejam confidenciais à empresa emissora do 

título.  

Acerca das informações disponíveis, Fama (1970) propôs três formas de 

eficiência de acordo com a origem de cada informação, conforme quadro 01 a  seguir:  
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Quadro 01 - Formas de Eficiência de Mercado 

Forma de 

Eficiência 

Origem da 

Informação 
Descrição 

Fraca 
Informações 

Históricas 

O investidor não consegue obter retornos acima da média tendo 

como base análise de informações históricas. As informações 

contidas nos preços passados não são úteis para obtenção de 

retornos excepcionais. 

Semiforte 
Informações 

Públicas 

O investidor não consegue obter retornos acima da média tendo 

como base informações publicamente disponíveis. Qualquer nova 

informação pública é imediatamente incorporada aos preços dos 

ativos, impedindo os investidores de utilizarem a informação para 

obtenção de retornos excepcionais. 

Forte 
Informações 

Privadas 

O investidor não consegue obter retornos acima da média tendo 

como base qualquer tipo de informação, até mesmo as 

informações confidenciais, aquelas que não são de conhecimento 

público, não são suficientes para obtenção de retornos 

excepcionais. 

Fonte: Adaptado de Fama (1970). 

Damodaran (2002), conclui que nos mercados ineficientes os preços dos ativos 

podem se distanciar dos valores reais, permitindo aos investidores se valerem desta 

falha para obter retornos excepcionais, desta forma o investidor que possuir maior 

capacidade de análise pode obter retorno superior ao obtido pelos demais investidores.  

A HEM, foi qualificada por Damodaran (2002) por (i) um mercado eficiente 

requer que os preços de mercado sejam não tendenciosos, ou seja, reflitam o valor real 

do ativo; (ii) os desvios aleatórios do preço dos ativos podem ser acima ou abaixo do 

valor, não refletindo necessariamente o valor justo do ativo, porém é fundamental que 

os desvios não sejam correlacionáveis com qualquer variável observável; (iii) desta 

forma, nenhum grupo de investidores obterá ações sub ou supervalorizadas, 

independente da estratégia de investimento utilizada, os diferentes retornos obtidos 

pelos investidores é inerente aos custos de transação.  
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O autor conclui que a HEM se dá por meio da ação dos agentes, que tornam o 

mercado mais ou menos eficiente. Quando buscam retornos acima da média, os agentes 

contribuem para a eficiência do mercado como um todo, uma vez que o processo de 

negociação cumpre o papel de anular as vantagens que possam existir em qualquer 

esquema de investimento.  

Em concordância com Damodaran (2002), Strong (2007) completa, ao afirmar 

que quanto maior o número de participantes do mercado e quanto mais formal o 

mercado for, maior a garantia dada a investidor de que o preço negociado pelo ativo é 

justo. Segundo Damodaran (2002) cada vez que aparece uma ineficiência no mercado 

ela é percebida e negociada pelos investidores, o que a faz desaparecer quase que 

imediatamente, portanto o mercado é, com a influência dos agentes, se auto corrige. 

Strong (2007) defendeu a HEM como uma das mais importantes ideias sobre 

finanças. Para Maluf Filho (1991) as formas de eficiência seguem um critério de 

prevalência. Para atingir o nível semiforte é necessário que os requisitos da forma fraca 

sejam cumpridos, enquanto no nível forte exige o cumprimento das condições das 

formas fraca e semiforte. 

Na busca pela identificação do tipo de eficiência de cada mercado, Fama 

(1970) apresentou alguns testes, que foi replicado centenas de vezes em diversos países 

por inúmeros pesquisadores. Para identificar a forma fraca, os testes medem o quanto os 

retornos passados se refletem nos retornos futuros, caso haja correlação dos preços com 

qualquer tipo de variável, o mercado possui ineficiência na sua forma fraca.  

Já para a forma semiforte, os testes propostos por Fama (1970) medem a 

velocidade de oscilação dos preços dos ativos mediante informações públicas ou 

notícias intrínsecas a empresa, quão rápido o ajuste de preços se der por consequência 

da informação, mais eficiente é considerado o mercado, ofertando a possibilidade de 

obtenção de lucros excepcionais decorrentes da informação. 

Por fim, a avaliação da eficiência na forma forte, segundo Fama (1970), se dá 

através de testes que contatam se algum investidor ou agente possui informações 

privilegiadas, que não estão totalmente refletidas nos preços, se beneficiando da 

informação para obter lucros excepcionais. 
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Em 1991, Fama nomeou estes testes em novo estudo, o teste da forma fraca foi 

intitulado teste da previsibilidade dos retornos; o teste da forma semiforte foi 

denominado estudo de eventos; e o teste da forma forte foi intitulado teste de 

informações privadas. 

Damodaran (2002) apresentou três proposições, onde supostamente, encontrou-

se maior ineficiência de mercado. Sendo elas: 

Proposição 1: quanto maior a facilidade na negociação dos ativos, maiores as 

chances de redução da ineficiências de mercado. 

Proposição 2: quanto maior os custos de transações e os custos de informação, 

maiores as chances de aumento da ineficiência de mercado. 

Proposição 3: quanto maior a possibilidade de explorar a ineficiência do 

mercado, maiores as chances de redução da ineficiência de mercado. 

 

Damodaran (2002) conclui que os custos de transação, a disponibilidade da 

informação e a liquidez dos títulos são fatores influenciam a eficiência do mercado. O 

atual cenário político do país trouxe insegurança aos investidores no que tange a 

informação, os mercados devem atuar de forma a viabilizar recursos como forma de 

investimento e reduzir os custos de transação. 

Artuso e Neto (2012) em seu estudo através de análise fatorial via componentes 

principais, utilizaram um conjunto grande de variáveis nas quais oito fatores (liquidez, 

preço por valor contábil, rentabilidade, endividamento, preço por vendas, 

endividamento de curto prazo, preço por capital de giro e crescimento dos lucros) se 

destacaram como relevantes, a estratégia utilizada revelou retornos anormais para o 

período do estudo (1999 a 2009), sugerindo ineficiência de mercado. 

Da mesma forma, o atual estudo, busca compreender o comportamento das 

variáveis e seu reflexo nos ativos estudados, através da análise fatorial. 

2.4 Caracterização das ações de maior liquidez do IBOVESPA 
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A inclusão da liquidez nos modelos de precificação de ativos e a realização dos 

testes é um assunto relativamente novo na literatura científica. Os fatores mais 

utilizados pelos pesquisadores para estudarem o comportamento do valor dos ativos são: 

 Efeito tamanho: Banz (1981), Fama e French (1992) e Keim (1983) 

comprovaram que as ações de empresas com baixo valor de mercado 

denotam retorno superior ao retorno daquelas com alto valor de mercado. 

(MACHADO E MACHADO, 2014). 

 Efeito book-to-market: Stattman (1980), Fama e French (1993), 

Lakonnishok, Shleifer e Vishny (1994), De Bondt e Thaler (1985) 

concluíram que, no longo prazo, as ações de maior valor apresentavam uma 

rentabilidade superior e um menor risco em comparação às das ações de 

maior crescimento. (MACHADO E MACHADO, 2014). 

 Efeito momento: Jegadeesh e Titman (1993; 2001) demonstraram que a 

aquisição de ações que obtiveram o melhor desempenho nos últimos três a 

12 meses e a venda das ações que tiveram o pior desempenho no mesmo 

período proporciona retornos anormais no ano seguinte. (MACHADO E 

MACHADO, 2014). 

 Efeito alavancagem: Bhandari (1988) observou uma relação positiva entre 

o retorno acionário e a alavancagem. (MACHADO E MACHADO, 2014). 

Os estudos atuais de Chan e Faff (2003) salientaram que a liquidez era 

precificada no mercado australiano, até mesmo depois de controlado pelo efeito book-

to-market, efeito tamanho, o beta das ações e o efeito momento. No mercado australiano 

e no mercado americano, Chan e Faff (2005) e Pastor e Stambaugh (2003), 

acrescentaram a liquidez ao modelo de três fatores de Fama e French (1993), 

evidenciando forte apoio ao modelo que incorpora a liquidez.  

Keene e Peterson (2007) adicionaram a liquidez no modelo de quatro fatores de 

Carhart (1997), analisando a importância da liquidez como fator de risco nos modelos 

de precificação dos ativos, concluindo que a liquidez pode explicar parte das variações 

nos retornos das ações.  

Resultados semelhantes também foram obtidos por Machado e De Medeiros 

(2012), no Brasil. Os autores constataram que há um prêmio de liquidez no mercado 

acionário brasileiro, independente do proxy utilizado, que não podem ser descartadas. 
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Os autores concluíram também que o modelo CAPM e o modelo de três fatores falham 

na explicação do efeito liquidez. 

Ainda de acordo com Machado e De Medeiros (2012), com base em seu 

estudo, defendem o estabelecimento de políticas corporativas que suavizem os custos de 

liquidez, e por consequência, o custo de capital. Essa ação levariam as empresas a 

aumentarem seu valor de mercado, melhorando a liquidez dos seus títulos e ações. 

Quanto menor o custo de capital, maior o valor da empresa. 

2.5 Breve histórico do mercado de capitais de São Paulo 

 

Abaixo principais acontecimentos históricos do mercado de capitais de São 

Paulo. 

Quadro 02 - Linha do tempo Bovespa 

ANO PRINCIPAIS ACONTECIMENTOS 

1890 Fundação da Bolsa Livre, fechada em 1891. 

1895 Fundação da Bolsa de Fundos Públicos de São Paulo. As negociações 

de títulos públicos e de ações eram registradas em enormes quadros-

negros de pedra. 

1967 Surgimento das sociedades corretoras e do operador de pregão. Bolsa 

passa a ser chamada de Bolsa de Valores de São Paulo — 

BOVESPA. 

1970 Substituição dos boletos por cartões perfurados. Os negócios da 

BOVESPA passam a ser registrados eletronicamente. 

1986 Início dos pregões da Bolsa Mercantil & de Futuros — BM&F e de 

sua Clearing de Derivativos. 

1990 BOVESPA inicia negociações no Sistema de Negociação Eletrônica 

CATS, em paralelo ao pregão de viva voz. 

1997 Implantação do Mega Bolsa da BOVESPA, plataforma tecnológica 

altamente avançada de processamento de informações. 

Celebração de acordo entre BM&F e a Bolsa Brasileira de Futuros 

(BBF), com o objetivo de consolidar-se como o principal centro de 

negociação de derivativos do MERCOSUL. 

1999 Lançamento do Home Broker, possibilitando ao investidor transmitir 

suas ordens diretamente ao Mega Bolsa da BOVESPA e o After 

Market, sessão noturna de negociação eletrônica. 

2000 Implantação da plataforma eletrônica de negociação de derivativos 

GTS da BM&F. 

2002 Início das atividades da Clearing de Câmbio da BM&F e da Bolsa 

Brasileira de Mercadorias; e aquisição de títulos patrimoniais da 

Bolsa de Valores do Rio de Janeiro — BVRJ. 
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2007 Desmutualização da Bovespa, que passa a ser chamada Bovespa 

Holding, e da BM&F, que passa a ser chamada BM&F S.A. 

A BOVESPA Holding S.A e a BM&F S.A. obtêm o registro de 

companhia aberta e realizam oferta pública de ações no Novo 

Mercado em 26 de outubro de 2007 e em 30 de novembro, 

respectivamente. 

2008 Integração da BOVESPA Holding S.A. e BM&F S.A. e criação da 

BM&FBOVESPA S.A Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros. 

Início das negociações das ações da BM&FBOVESPA S.A no Novo 

Mercado sob o código BVMF3. 

2010 Inicio da parceria estratégica preferência global com o CME Group. 

2011 Entra em operação a plataforma multimercado PUMA Trading 

System com os módulos de transações de derivativos e câmbio pronto 

no segmento BM&F, sendo que o módulo de ações está previsto para 

ser entregue no segundo semestre de 2012. 

Apresentação da arquitetura multiativo e multimercado CORE 

(Close-Out Risk Evaluation), que vai permitir a gestão de risco 

consolidada entre diferentes classes de ativos e contratos, garantindo 

aos usuários de sistemas da Bolsa uma maior eficiência na alocação 

de capital. 

2012 Entra em operação a plataforma multimercado PUMA Trading 

System com os módulos de transações de derivativos e câmbio pronto 

no segmento BM&F, sendo que o módulo de ações está previsto para 

ser entregue no segundo semestre de 2012. 

Apresentação da arquitetura multiativo e multimercado CORE 

(Close-Out Risk Evaluation), que vai permitir a gestão de risco 

consolidada entre diferentes classes de ativos e contratos, garantindo 

aos usuários de sistemas da Bolsa uma maior eficiência na alocação 

de capital. 

2013 Implantação do módulo de ações do PUMA Trading System. Com 

isso, a plataforma está em operação nos dois principais mercados 

administradores pela BM&FBOVESPA: o de ações e o de 

derivativos, que foi finalizado em 2011. 

Divulgação da nova metodologia para o cálculo do Índice 

BOVESPA, (“IBOVESPA”), com o objetivo de representar com 

maior exatidão o desempenho do mercado brasileiro, com alteração 

escalonada em duas etapas implantadas no primeiro semestre de 

2014. 

2014 Finalização da construção do novo Data Center da 

BM&FBOVESPA, garantindo maior eficiência e robustez à 

infraestrutura da Bolsa. 

Início da operação da plataforma iBalcão para registro de 

instrumentos financeiros, tais como CDBs, LCAs, LCIs e COEs. 

Implantação da fase de derivativos da nova clearing integrada 

(“Clearing BM&FBOVESPA”). 
Fonte: BM&FBOVESPA 
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2.6 Variáveis 

   

Para o estudo proposto selecionou-se as variáveis macroeconômicas IPCA, 

PIB, SELIC e Taxa de Câmbio, por serem variáveis que impactam diretamente no 

comportamento dos ativos. 

2.6.1 IPCA 

 

A meta para a inflação no Brasil é definida pela variação do Índice Nacional de 

Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), calculado pelo IBGE.  O IPCA é taxa de juros de 

curto prazo, que como o nome indica, é o índice de preços ao consumidor, que avalia a 

evolução do poder aquisitivo da população incluindo domicílios com renda entre 1 e 40 

salários mínimos. 

O Brasil considera o índice cheio, ou seja, considera-se todos os itens presentes 

no levantamento de preços do IPCA, este índice foi escolhido por dois motivos, o 

primeiro é que no curto prazo os itens utilizados podem divergir significativamente e o 

segundo é por transmitir transparência e credibilidade. (BCB, 2015). 

Quando a meta para a inflação fixada pelo Conselho Monetário Nacional não é 

cumprida, ou seja, quando a inflação real fica acima ou abaixo dos limites do intervalo 

de tolerância da meta central estabelecida, as razões para o descumprimento e as 

providências tomadas para retornar à trajetória de metas, devem ser explicadas pelo 

Presidente do Banco Central do Brasil em Carta Aberta ao Ministro da Fazenda. 

Procedimento que transmite transparência e credibilidade ao processo de convergência 

às metas inflacionárias. Foram enviadas Cartas Abertas referentes às inflações de 2001, 

2002 e 2003, período não compreendido pelo atual estudo. (BCB, 2015). 

No Brasil, o regime de metas para a inflação compreende o ano calendário, ou 

seja, o cumprimento da meta é avaliado considerando-se os doze meses de janeiro a 

dezembro. (BCB, 2015).  

Em 1999, com a introdução do regime de câmbio flutuante e a desvalorização 

do real, a adoção do regime de metas para a inflação em julho do mesmo ano contribuiu 

para estabilizar a inflação. Em 2004, 2005, 2008, e de 2010 a 2014, o IPCA ficou acima 
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do centro da meta, mas dentro do limite superior do intervalo de tolerância, tendo ficado 

abaixo do centro da meta (anexo A) em 2006, 2007 e 2009. (BCB, 2015). 

Um dos objetivos centrais do regime de metas é alicerçar as expectativas de 

mercado que, de forma geral, orientam o processo de formação de preços na economia. 

Tendo em vista que na medida em que o Banco Central do Brasil anuncia sua estratégia 

de política monetária e comunica a avaliação das condições econômicas, os mercados 

têm melhores condições de compreender o padrão de resposta da política monetária, 

desta forma, o prêmio de risco dos ativos financeiros diminui. Os movimentos de 

política monetária passam a ser mais previsíveis ao mercado no médio prazo e as 

expectativas de inflação podem ser formadas com mais eficiência e precisão. A partir do 

momento em que a política monetária ganha credibilidade, os reajustes de preços 

tendem a ser próximos à meta. (BCB, 2015). 

Hipótese 

H0: A variação do IPCA tem um impacto inversamente proporcional no retorno das 

ações de maior liquidez. 

Observação: O aumento do IPCA eleva o risco e diminui o valor dos ativos, reduzindo 

seu valor de negociação. 

 

2.6.2 PIB 

 

O PIB (Produto Interno Bruto) mede o crescimento econômico de uma região 

(cidade, estado, país), é medido pela soma do valor de todos os serviços e bens 

produzidos em determinado período (anexo B). Seu cálculo se verifica através do 

(IBGE): 

 PIB = consumo privado + investimentos totais feitos na região + gastos do 

governo + exportações + importações 

O cálculo é feito pelo IBGE, considerando medidas de produção na indústria, 

na agropecuária, no setor de serviços, consumo das famílias, gastos do governo, 
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investimentos das empresas e balança comercial, e por serem dados sigilosos algumas 

empresas os enviam diretamente ao IBGE. 

No Brasil, o PIB é calculado desde 1948, inicialmente era de responsabilidade 

da Fundação Getúlio Vargas, passando, em 1990, a fazer parte das medições do IBGE. 

O conceito do PIB teve origem com Richard Stone, Prêmio Nobel de Economia de 

1984, e é utilizado até hoje em quase todo o mundo. (SILVA, 2005).  

O método desenvolvido por Stone foi modificado pelo FMI (Fundo Monetário 

Internacional) diversas vezes, incluindo, excluindo ou alterando o peso das atividades 

econômicas que compõem o peso. Atualmente o PIB é calculado pela analise de 128 

produtos e 68 atividades econômicas. (ACERVO DO ESTADÃO). 

 

Quadro 03 - Crescimento do PIB e Posição na Economia Mundial 

Ano PIB (nominal) 
Tamanho do 

Crescimento (real) 

Posição na Economia 

Mundial 
Presidente 

2008 R$ 3,108 trilhões 5,00% 8° Luiz Inácio Lula da Silva 

2009 R$ 3,328 trilhões -0,20% 8° Luiz Inácio Lula da Silva 

2010 R$ 3,887 trilhões 7,60% 7° Luiz Inácio Lula da Silva 

2011 R$ 4,375 trilhões 3,90% 6° Dilma Rousseff 

2012 R$ 4,713 trilhões 1,80% 7° Dilma Rousseff 

2013 R$ 5,158 trilhões 2,70% 7° Dilma Rousseff 

2014 R$ 5,521 trilhões 0,10% 7° Dilma Rousseff 

Fonte: IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) 

Hipótese 

H1: A variação do PIB tem um impacto diretamente proporcional no retorno das ações 

de maior liquidez. 

Observação: O aumento do PIB eleva a produção e o retorno dos ativos, o ativo passa a 

ser negociado com valores maiores. 
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2.6.3 SELIC 

 

No Brasil compete ao Comitê de Política Monetária (COPOM), que foi criado 

em 20 de junho de 1996, a definição da Taxa SELIC (Sistema Especial de Liquidação e 

de Custódia), que tem como objetivo estabelecer as diretrizes da política monetária e 

definir a taxa de juros básica da economia. A sua criação proporcionou maior 

transparência ao processo decisório, como já ocorria no Federal Open Market 

Committee (FOMC) do Banco Central dos Estados Unidos e Central Bank Council, do 

Banco Central da Alemanha (BCB). 

Desde sua criação, em 1996, o regulamento do COPOM passou por várias 

alterações em seu objetivo, na periodicidade das reuniões, em sua composição, e nas 

atribuições e competências de seus membros, com a intenção de aprimorar o processo 

decisório no âmbito do COPOM, bem como do regime monetário (anexo C). 

A mais significativa mudança em nossa economia e em sua condução ocorreu 

com a criação do “Sistema de Metas para a Inflação”, Decreto nº 3.088, de 21 de junho 

de 1999, que trouxe novas diretrizes à política monetária. 

A Circular nº 3.204, de 04 de setembro de 2003, em seu Capítulo 1º, art. 1º, 

traz, de modo expresso, quais são os objetivos formais do COPOM, in verbis: 

 Art. 1º - O Comitê de Política Monetária (COPOM), constituído no âmbito do 

Banco Central do Brasil, tem como objetivos implementar a política monetária, 

definir a meta da Taxa SELIC e seu eventual viés, e analisar o Relatório de 

Inflação, a que se refere o Decreto 

 nº. 3.088, de 21 de junho de 1999. 

A expressão SELIC possui significados diferentes, porém relacionados, sendo 

eles: a SELIC como o Sistema de Liquidação e Custódia de Títulos Públicos; a SELIC 

como taxa apurada diariamente no sistema que leva seu nome e a SELIC como meta 

fixada pelo COPOM. 

Neste estudo, utilizaremos a SELIC como meta fixada pelo COPOM. Para 

compor essa meta serão considerados principalmente a evolução recente e a perspectiva 

futura da inflação, bem como a atividade econômica, o mercado de trabalho, o crédito e 
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a inadimplência, o âmbito externo, o comércio exterior e as reservas internacionais, o 

mercado monetário e as operações de mercado aberto. 

Hipótese 

H2: A variação da Taxa SELIC tem um impacto diretamente proporcional no retorno 

das ações de maior liquidez. 

Observação: O aumento da Taxa SELIC eleva o risco e também o retorno dos ativos, 

valorizando-os. 

 

2.6.4 Taxa de Câmbio 

 

Dornbusch e Fischer (1980) realizaram estudo da associação entre conta 

corrente e o comportamento da taxa de câmbio. Segundo os autores, a valorização ou 

desvalorização de uma moeda local tem impacto importante no valor dos ativos e 

passivos de uma empresa, bem como de sua competitividade (anexo D).  

Os autores concluem que, com relação a competitividade, a variação cambial 

tem impacto sobre os produtos domésticos, tornando-os mais caros ou baratos. Já em 

função do preço dos ativos e passivos a oscilação cambial traz dois efeitos: variação do 

endividamento (a empresa paga mais ou paga menos pela dívida contratada), o que traz 

impactos ao fluxo de caixa das empresas; e variação dos custos de produção, 

principalmente em países com economia pouco desenvolvida, em que as produções 

dependem vigorosamente de matérias-primas importadas. A lógica defendida pelos 

autores afetam o patrimônio líquido das empresas e, como consequência, o preço das 

ações. 

Frankel (1983) enfatiza que as taxas de câmbio são como outros ativos, e como 

tal são determinadas pelas forças de mercado de demanda e oferta. O autor diz que as 

variações cambiais atraem capital de investidores estrangeiros, e a circulação de capital 

de terceiros impacta no preço das ações e seu efeito se vê na taxa de juros, que por sua 

vez pode incentivar a entrada ou saída de capital. O impacto da entrada e saída de 
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dinheiro se dá nas taxas de câmbio, estreitando as relações e interações entre taxa de 

câmbio e preços de ações.  

Para Giannellis e Papadopoulus (2011) há uma interdependência entre o 

mercado de câmbio e as variáveis da economia, o autor conclui que a taxa de câmbio se 

manterá em equilíbrio se os fundamentos macroeconômicos forem sustentáveis, porém, 

não se deve esperar que a taxa de câmbio tenha alta volatilidade refletindo condições 

macroeconômica e, também, as taxas de câmbio podem ter alta volatilidade ainda que 

os fundamentos macroeconômicos sejam sustentáveis.  

Ainda, segundo Giannellis e Papadopoulus (2011), variáveis financeiras são 

mais importantes para os países em desenvolvimento, as relações internacionais 

aumentam a volatilidade da taxa de câmbio nas economias desenvolvidas e possuem 

menor impacto de volatilidade em países em desenvolvimento. Maior desenvolvimento 

financeiro aumenta a volatilidade da taxa de câmbio nos países com economia 

desenvolvida e diminui nos países em desenvolvimento. 

De acordo com Walid (2011) os países emergentes, durante períodos de 

inquietação econômica demonstram retornos negativos dos investimentos em ativos ou 

portfólios e alta volatilidade no preço das ações, e seus efeitos refletem nos demais 

países emergentes. Estes aspectos são refletidos na volatilidade da taxa de câmbio, 

aumentando o risco dos investidores. 

Lin e Treichel (2012) concluem que a crise nos mercados de câmbio e de ações 

reduzem os retornos e aumentam a volatilidade das ações. Os autores finalizam seu 

estudo sugerindo que a correlação entre taxa de câmbio e preços de ações torna-se forte 

em períodos de crises, e que os resultados indicam que variações nos preços das ações 

explica mudanças na taxa de câmbio. 

Hipótese 

H3: A variação da Taxa de Câmbio tem um impacto diretamente proporcional no 

retorno das ações de maior liquidez. 

Observação: Se a Taxa de Câmbio diminui, esperamos maior investimento estrangeiro e 

consequentemente valorização dos ativos. 
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3 METODOLOGIA 

3.1 Técnica de pesquisa 

O presente trabalho utilizou a técnica de análise multivariada, que segundo 

Hair at all (2009) se traduz na utilização de técnicas estatísticas que analisam múltiplas 

variáveis simultaneamente, assim sendo, toda técnica que utiliza mais de uma variável 

simultaneamente é considerada multivariada.  

A análise multivariada pressupõem exploração e análise prévia dos dados e a 

relação entre as variáveis.  

Ribas e Vieira (2011) constatam que: 

A informação de qualidade constitui a viga mestra que alicerça a 

excelência dos resultados da pesquisa científica. É indispensável que 

seja realizada uma exploração inicial nos dados para verificar se há 
falta de observações ou casos atípicos, se as hipóteses associadas à 

ferramenta escolhida foram adequadamente atendidas, bem como 

identificar se os eventuais afastamentos das condições ideais poderão 
comprometer seriamente os resultados da análise. (RIBAS E VIEIRA, 

2011). 

 

A técnica multivariada utilizada neste trabalho é a análise fatorial, introduzida 

por Charles Sperman com a publicação de um artigo em 1904, na mesma linha, entre os 

anos de 1920 a 1930 a análise fatorial passou por considerável crescimento devido a 

contribuições do pesquisador Louis Leon Thurstone, apud Ribas e Vieira (2011). 

A análise fatorial, de acordo com Hair; Black; Babin; Anderson e Tatham 

(2009) é uma técnica estatística de interdependência, na qual temos um conjunto de 

variáveis em que podemos pressupor relação. 

Ribas e Vieira (2011) definem a análise fatorial exploratória como uma técnica 

que investiga as covariâncias ou correlações que transformam um dado conjunto de 

variáveis observadas em um número menor de fatores, esses fatores agrupam variáveis 

que possuem inter-relações.  

Já análise fatorial confirmatória, de acordo com Hair; Black;  Babin; Anderson 

e Tatham (2009) é responsável pela modelagem de equações estruturais, que são 

modelos estatísticos que objetivam explicar relações entre diversas variáveis. O estudo 
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atual utilizará a análise fatorial exploratória, considerando as variáveis IPCA, PIB, 

SELIC e Taxa de Cambio no período de 2008 a 2014. 

3.2 Universo e amostra 

 

Universo de pesquisa ou população é o todo do objeto da pesquisa, para estudar 

este universo o pesquisador analisa uma amostra, que é uma pequena parte do universo 

a ser estudo. Através da técnica de utilização de amostragem é possível aplicar os 

resultados encontrados a todo o universo. (PÁDUA, 2004). 

O universo deste trabalho compreende as empresas que comercializam seus 

ativos na BOVESPA, e a amostra escolhida foram às ações que compõem o índice 

IBOVESPA. 

3.3 Coleta e tratamento dos dados 

 

A coleta de dados realizar-se-á dos sítios do IBGE, IPEA, BCB, IBOVESPA e 

Economatica, o período da pesquisa foi de 2008 a 2014, período pós crise. 

Os arquivos utilizados estão no formato Excel e foram baixados dos sites 

citados, o período da informação é mensal. 

Os dados serão tratados pelo software SPSS® v. 22.0, serão realizados dos 

testes de normalidade e é desejável que se encontre um pouco de multicolinearidade, o 

que idenficará conjuntos de variáveis inter-relacionadas. 

Na sequência serão realizados os cálculos de correlação, esperando que os 

dados demonstrem correlação suficiente de forma a garantir a utilização da análise 

fatorial. 

O teste de esferacidade Bartlett examinará a matriz de correlação inteira, 

demonstrando que há correlações significantes em pelo menos uma das variáveis. 

Através do software escolhido será calculada a variância, Hair (2009) divide a 

variância em três tipos: 
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Variância Comum: é definida como aquela variância em uma 

variável que é compartilhada com todas as outras variáveis na análise. 

Essa variância é explicada (compartilhada) com base nas correlações 
de uma variável com as demais na análise (...). 

Variância Específica: (...) é aquela associada com apenas uma 
variável específica. Essa variância não pode ser explicada pelas 

correlações com as outras variáveis, mas ainda é associada unicamente 

com uma variável.  

Variância Comum: é também variância que não pode ser explicada 

por correlações com outras variáveis, mas resulta da não 

confiabilidade no processo de coleta de dados, de erro de medida ou 
de componente aleatório no fenômeno medido. (HAIR, 2009). 

 

Serão realizados também testes de comunalidades, índice Kaiser-Meyer-Olkin 

(KMO), teste de esfericidade, matriz de fator com rotação e alpha de crombach de 

forma a corroborar ou refutar o presente trabalho. 

Com base no referencial teórico, será elaborada a análise fatorial, com vista a 

redução de dados, caso os dados sejam reduzidos de forma soberana utilizar-se-á análise 

de componentes principais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



44 
 

4 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

O presente capítulo trata da análise dos resultados obtidos através de testes 

realizados com o auxílio do software SPSS® v. 22.0, conforme explicitado no capítulo 

3 - Metodologia. 

Uma análise de componentes principais com rotação varimax foi realizada 

considerando 54 variáveis para o período entre janeiro/2008 a dezembro/2014 (anexo 

A). A medida de Kaiser-Meyer-Olkin confirmou a adequação amostral para a análise 

(KMO = 0,897). O teste de Esfericidade de Bartlett’s revela que a matriz de correlação 

não é uma matriz identidade, rejeitando desta forma a hipótese nula. A significância 

0,000 torna adequado o método de análise fatorial para o tratamento dos dados.  

                   Quadro 04 – Teste de KMO e Bartlett 

Teste de KMO e Bartlett 

Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adequação de amostragem. ,897 

Teste de esfericidade de 

Bartlett 

Aprox. Qui-quadrado 12222,725 

Df 1431 

Sig. ,000 

      Fonte: Elaborado pela autora - SPSS 22.0 

O teste de Esfericidade de Bartlett’s e a significância indicaram que as 

correlações entre os itens são suficientes para a realização da análise. A análise por 

componentes principais mostrou que seis componentes explicam 93,316% da variância.  

 

                          Quadro 05 – Matriz de Componente Rotativa 

Matriz de componente rotativa
a
 

 

Componente 

1 2 3 4 5 6 

BRML3 ,949 -,124 ,183  ,127  

CRUZ3 ,941 -,257 ,150    

HGTX3 ,940 -,126  -,171 ,166 ,118 

NATU3 ,920  ,250 -,125 -,172  

POMO4 ,909 -,220 ,195 ,215  ,124 

ENBR3 ,900  ,237 -,237 ,180  

SBSP3 ,892 -,213 ,143 ,303 ,101  

MULT3 ,869 -,207 ,407 ,138   
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CPFER ,862 -,152 ,181 -,180 ,340  

LREN3 ,826 -,122 ,479  ,119 ,136 

CCRO3 ,816 -,297 ,426 ,200   

RENT3 ,797 -,149 ,512 ,126 ,192 ,103 

TBLE3 ,770 -,353 ,415 ,231 ,165  

CSAN3 ,763  ,428 ,409 ,101 ,104 

PCAR4 ,760 -,295 ,536 ,124   

PIB ,748 -,371 ,486  ,121  

ABEV3 ,747 -,387 ,438 ,259  ,119 

DTEX3 ,741 ,287 ,444  -,220 ,205 

LAME4 ,731 -,156 ,573 ,222 ,110  

CMIG4 ,721 -,337 ,345  ,373 -,192 

VIVT4 ,701 -,490 ,340 ,168 ,258  

SELIC -,693 -,179  -,195 ,457 ,308 

CPLE6 ,567 ,128 ,398 -,531 ,373  

BRKM5 ,518 ,116 ,482 -,106 ,262 ,480 

CYRE3  ,907 ,175 ,159 -,149  

VALE3 ,106 ,888  -,186 ,159 ,295 

BRAP4 ,154 ,870 -,141 -,316 ,143 ,200 

GOAU4 -,304 ,833 -,119 ,269   

CSNA3 -,475 ,821  -,222   

MRFG3 -,367 ,821  -,166 -,173 -,191 

VALE5 ,344 ,815 -,105 -,229 ,181 ,278 

CAMBIO  -,810 ,303 ,353 -,125  

USIM5 -,537 ,802  ,113 -,118  

GFSA3 -,564 ,786   -,137  

GOLL4 -,288 ,780 ,265 -,203  ,218 

PETR4 -,517 ,758 -,122   -,210 

MRVE3 ,339 ,757 ,184 -,391  ,114 

SUZB5 -,602 ,704 ,226   ,169 

PETR3 -,616 ,685 -,240   -,181 

ALLL3/RUMO3 -,619 ,680 -,116 ,213  -,139 

ITUB4 ,395  ,889 -,110 ,105  

JBSS3  ,194 ,824 ,229  -,210 

ITSA4 ,523  ,804 -,217   

BBAS3 ,481 ,183 ,790 -,105 ,124 ,102 

BBDC4 ,640  ,706  ,157  

BBDC3 ,585 -,248 ,671 ,302 ,118 ,129 

OIBR4 -,258 ,618 -,665    

BRFS3 ,559 -,388 ,632 ,245 ,182 ,106 

EMBR3 ,393 -,290 ,612 ,436 ,318 ,179 

TIMP3 ,412 -,403 ,547 ,147 ,491 ,108 

ELET6 -,323 ,492 -,225 -,717  -,122 
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ELET3 -,456 ,535 -,264 -,626  -,100 

CESP6 ,300 ,230 ,300  ,808  

IPCA  ,171  ,109  ,732 

Fonte: Elaborado pela autora -  SPSS 22.0 

Método de Extração: Análise de Componente Principal.  

Método de Rotação: Varimax com Normalização de Kaiser.a 

a. Rotação convergida em 10 iterações. 

 

Quadro 06 - Matriz de Transformação de Componente 

 

Matriz de transformação de componente 

Componente 1 2 3 4 5 6 

1 ,781 -,410 ,431 ,110 ,135 ,081 

2 ,289 ,871 ,299 -,202 ,106 ,128 

3 -,472 ,009 ,745 ,471 -,014 ,017 

4 -,283 -,242 ,273 -,697 ,540 ,099 

5 -,036 ,051 -,297 ,427 ,593 ,612 

6 ,054 ,111 -,089 ,239 ,572 -,770 

Fonte: Elaborado pela autora -  SPSS 22.0 

Método de Extração: Análise de Componente Principal.   

Método de Rotação: Varimax com Normalização de Kaiser. 

 

O método de extração de dados por componentes principais revelou que as 

variáveis tem forte relação com os fatores identificados por possuir alta comunalidade. 

De acordo com Corrar, Paulo e Dias (2011), o percentual de explicação de uma variável 

pela análise fatorial se dá através do percentual que elas representam, quanto mais 

próximo a 1 maior o poder de explicação dos fatores, no presente trabalho a 

comunalidade resultou em 1, o que justifica a análise fatorial com todas as variáveis. 

 

Comunalidades 

 Inicial 

CAMBIO 1,000 

IPCA 1,000 

PIB 1,000 

SELIC 1,000 

ABEV3 1,000 

BRML3 1,000 

BBDC3 1,000 

BBDC4 1,000 

BRAP4 1,000 
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BBAS3 1,000 

BRKM5 1,000 

BRFS3 1,000 

CCRO3 1,000 

CMIG4 1,000 

CESP6 1,000 

HGTX3 1,000 

CPLE6 1,000 

CSAN3 1,000 

CPFER 1,000 

CYRE3 1,000 

DTEX3 1,000 

ELET3 1,000 

ELET6 1,000 

EMBR3 1,000 

ENBR3 1,000 

GFSA3 1,000 

GOAU4 1,000 

GOLL4 1,000 

ITSA4 1,000 

ITUB4 1,000 

JBSS3 1,000 

RENT3 1,000 

LAME4 1,000 

LREN3 1,000 

POMO4 1,000 

MRFG3 1,000 

MRVE3 1,000 

MULT3 1,000 

NATU3 1,000 

OIBR4 1,000 

PCAR4 1,000 

PETR3 1,000 

PETR4 1,000 

ALLL3/RUMO3 1,000 

SBSP3 1,000 

CSNA3 1,000 

CRUZ3 1,000 

SUZB5 1,000 

VIVT4 1,000 

TIMP3 1,000 

TBLE3 1,000 

USIM5 1,000 
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VALE3 1,000 

VALE5 1,000 

Método de Extração: Análise 

de Componente Principal. 

 

 

As variáveis macroeconômicas aparecem com sinal oposto ao dos ativos, 

demonstrando correlação negativa entre ações PIB e SELIC, o que sugere a formação de 

carteiras de ações que podem ser protegidas por estas variáveis, corroborando com as 

hipóteses testadas. 

O trabalho nos permite encontrar a carteira de ativos que pode oferecer aos 

investidores alta taxa de retorno para razoável risco. É possível realizar a melhor 

combinação de ativos de risco com as variáveis estudadas. 
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5 CONCLUSÃO 

 

O objetivo deste trabalho foi testar o comportamento das ações de maior de 

liquidez do Índice IBOVESPA e sua relação com as variáveis macroeconômicas, 

utilizando Análise Fatorial Exploratória por Componentes Principais, em virtude da 

importância destes ativos nas operações da IBOVESPA, principalmente na captação de 

recursos externos.  

O estudo compreendeu o período de janeiro 2008 a dezembro de 2014, 

utilizando ações que compõem o índice IBOVESPA. 

Selecionou-se os ativos de maior liquidez (anexo E) devido a sua solidez e 

representatividade no mercado de ações, bem como a transparência e publicação de seus 

dados oficiais. Estas informações, juntamente com as variáveis econômicas (IPCA, PIB, 

SELIC e CÂMBIO) são balizadores dos índices das ações das demais empresas 

negociadas no mercado financeiro, bem como o comportamento do índice IBOVESPA. 

O método utilizado foi a Análise Fatorial, com rotação Varimax e extração de 

Componentes Principais. 

O presente estudo investigou de forma exploratória o comportamento destas 

variáveis econômicas sobre as ações de maior liquidez do índice IBOVESPA, resultado 

em um modelo de 6 fatores, com variância total de 93,316% que explica o modelo 

proposto, corroboraram com as hipóteses de pesquisa. 

Os resultados obtidos corroboram com a formação de carteiras protegidas por 

ativos com correlação negativa as variáveis estudadas, conforme demonstrado na Matriz 

de Componente Rotativa. O presente estudo mostra ainda a relevância das variáveis 

macroeconômicas ligadas ao risco e o comportamento do preço dos ativos negociados 

na IBOVESPA. 

A correlação negativa entre as variáveis e as ações pode ser explicada pelo fato 

do crescimento da economia demandar investimento em produção e tecnologia, 

impactando diretamente na utilização de linhas de crédito ou lançamento de novas 

ações, o reduz o lucro por ação das empresas. 

A aceleração da economia tem como reflexo aumento dos investimentos, que 

por sua vez geram necessidade de capital investido, o investimento reduz o lucro, 

refletido na correlação negativa das ações com as variáveis. 

Todavia, mesmo frente à estabilidade econômica brasileira, os países 

emergentes apresentam grande volatilidade devido à conjuntura internacional, tanto no 

âmbito econômico como político. 
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Para os próximos estudos, sugere-se ampliar as variáveis macroeconômicas e 

medir o impacto temporal que essas variáveis macroeconômicas causam nos ativos, 

desta forma, espera-se medir por quanto tempo as alterações das variáveis impactam no 

valor dos ativos. 

Outra variável que pode contribuir com este estudo é fator humano e a 

sustentabilidade, que pode ser medido pela qualidade do produto, desenvolvimento 

sustentável, transparências dos demonstrativos econômicos financeiros e seu impacto 

social e ambiental. 

Sugere-se ainda a aplicação de variáveis macroeconômicas por setores de 

atividade, neste trabalho foram apresentadas as mesmas variáveis para todos os ativos, 

pode-se considerar que a análise apresentada é generalista e cada setor tem seu 

desempenho determinado por variáveis macroeconômicas distintas. 
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ANEXO A - Série Histórica do IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo) 

 

                

    

 

  

 

    VARIAÇÃO 

 

ANO MÊS 

NÚMERO  

ÍNDICE (%) 

 
  

(DEZ 93 = 

100) NO 3 6 NO 12 

      MÊS MESES MESES ANO MESES 
      

 

        

2008 JAN 2746,37 0,54 1,67 2,64 0,54 4,56 

 

FEV 2759,83 0,49 1,78 2,66 1,03 4,61 

 

MAR 2773,08 0,48 1,52 2,97 1,52 4,73 

 

ABR 2788,33 0,55 1,53 3,22 2,08 5,04 

 

MAI 2810,36 0,79 1,83 3,64 2,88 5,58 

 

JUN 2831,16 0,74 2,09 3,64 3,64 6,06 

 

JUL 2846,16 0,53 2,07 3,63 4,19 6,37 

 

AGO 2854,13 0,28 1,56 3,42 4,48 6,17 

 

SET 2861,55 0,26 1,07 3,19 4,76 6,25 

 

OUT 2874,43 0,45 0,99 3,09 5,23 6,41 

 

NOV 2884,78 0,36 1,07 2,65 5,61 6,39 

 

DEZ 2892,86 0,28 1,09 2,18 5,90 5,90 

      

 

        

2009 JAN 2906,74 0,48 1,12 2,13 0,48 5,84 

 

FEV 2922,73 0,55 1,32 2,40 1,03 5,90 

 

MAR 2928,57 0,20 1,23 2,34 1,23 5,61 

 

ABR 2942,63 0,48 1,23 2,37 1,72 5,53 

 

MAI 2956,46 0,47 1,15 2,48 2,20 5,20 

 

JUN 2967,10 0,36 1,32 2,57 2,57 4,80 

 

JUL 2974,22 0,24 1,07 2,32 2,81 4,50 

 

AGO 2978,68 0,15 0,75 1,91 2,97 4,36 

 

SET 2985,83 0,24 0,63 1,96 3,21 4,34 

 

OUT 2994,19 0,28 0,67 1,75 3,50 4,17 

 

NOV 3006,47 0,41 0,93 1,69 3,93 4,22 

 

DEZ 3017,59 0,37 1,06 1,70 4,31 4,31 

      

 

        

2010 JAN 3040,22 0,75 1,54 2,22 0,75 4,59 

 

FEV 3063,93 0,78 1,91 2,86 1,54 4,83 

 

MAR 3079,86 0,52 2,06 3,15 2,06 5,17 

 

ABR 3097,42 0,57 1,88 3,45 2,65 5,26 

 

MAI 3110,74 0,43 1,53 3,47 3,09 5,22 

 

JUN 3110,74 0,00 1,00 3,09 3,09 4,84 

 

JUL 3111,05 0,01 0,44 2,33 3,10 4,60 

 

AGO 3112,29 0,04 0,05 1,58 3,14 4,49 

 

SET 3126,29 0,45 0,50 1,51 3,60 4,70 

 

OUT 3149,74 0,75 1,24 1,69 4,38 5,20 

 

NOV 3175,88 0,83 2,04 2,09 5,25 5,63 

 

DEZ 3195,89 0,63 2,23 2,74 5,91 5,91 

      

 

        

2011 JAN 3222,42 0,83 2,31 3,58 0,83 5,99 

 

FEV 3248,20 0,80 2,28 4,37 1,64 6,01 

 

MAR 3273,86 0,79 2,44 4,72 2,44 6,30 

 

ABR 3299,07 0,77 2,38 4,74 3,23 6,51 

 

MAI 3314,58 0,47 2,04 4,37 3,71 6,55 

 

JUN 3319,55 0,15 1,40 3,87 3,87 6,71 

 

JUL 3324,86 0,16 0,78 3,18 4,04 6,87 

 

AGO 3337,16 0,37 0,68 2,74 4,42 7,23 

 

SET 3354,85 0,53 1,06 2,47 4,97 7,31 

 

OUT 3369,28 0,43 1,34 2,13 5,43 6,97 

 

NOV 3386,80 0,52 1,49 2,18 5,97 6,64 

 

DEZ 3403,73 0,50 1,46 2,54 6,50 6,50 
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 2012 JAN 3422,79 0,56 1,59 2,95 0,56 6,22 

 

FEV 3438,19 0,45 1,52 3,03 1,01 5,85 

 

MAR 3445,41 0,21 1,22 2,70 1,22 5,24 

 

ABR 3467,46 0,64 1,31 2,91 1,87 5,10 

 

MAI 3479,94 0,36 1,21 2,75 2,24 4,99 

 

JUN 3482,72 0,08 1,08 2,32 2,32 4,92 

 

JUL 3497,70 0,43 0,87 2,19 2,76 5,20 

 

AGO 3512,04 0,41 0,92 2,15 3,18 5,24 

 

SET 3532,06 0,57 1,42 2,51 3,77 5,28 

 

OUT 3552,90 0,59 1,58 2,46 4,38 5,45 

 

NOV 3574,22 0,60 1,77 2,71 5,01 5,53 

 

DEZ 3602,46 0,79 1,99 3,44 5,84 5,84 

 

              

2013 JAN 3633,44 0,86 2,27 3,88 0,86 6,15 

 

FEV 3655,24 0,60 2,27 4,08 1,47 6,31 

 

MAR 3672,42 0,47 1,94 3,97 1,94 6,59 

  ABR 3692,62 0,55 1,63 3,93 2,50 6,49 

 

MAI 3706,28 0,37 1,40 3,69 2,88 6,50 

 

JUN 3715,92 0,26 1,18 3,15 3,15 6,70 

  JUL 3717,03 0,03 0,66 2,30 3,18 6,27 

  AGO 3725,95 0,24 0,53 1,93 3,43 6,09 

  SET 3738,99 0,35 0,62 1,81 3,79 5,86 

  OUT 3760,30 0,57 1,16 1,83 4,38 5,84 

  NOV 3780,61 0,54 1,47 2,01 4,95 5,77 

  DEZ 3815,39 0,92 2,04 2,68 5,91 5,91 

 

              

2014 JAN 3836,37 0,55 2,02 3,21 0,55 5,59 

  FEV 3862,84 0,69 2,18 3,67 1,24 5,68 

  MAR 3898,38 0,92 2,18 4,26 2,18 6,15 

  ABR 3924,50 0,67 2,30 4,37 2,86 6,28 

  MAI 3942,55 0,46 2,06 4,28 3,33 6,37 

  JUN 3958,32 0,40 1,54 3,75 3,75 6,52 

  JUL 3958,72 0,01 0,87 3,19 3,76 6,50 

  AGO 3968,62 0,25 0,66 2,74 4,02 6,51 

  SET 3991,24 0,57 0,83 2,38 4,61 6,75 

  OUT 4008,00 0,42 1,24 2,13 5,05 6,59 

  NOV 4028,44 0,51 1,51 2,18 5,58 6,56 

 

DEZ 4059,86 0,78 1,72 2,57 6,41 6,41 

                

 Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Índices de Preços, Sistema Nacional de   

Índices de Preços ao Consumidor. 
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                    ANEXO B - Histórico do PIB (Produto Interno Bruto)  

      

ANO MÊS PIB 

 

  R$ (milhões) 

      
    

 2008 JAN           237.367,40  

 

FEV           231.910,90  

 

MAR           240.404,10  

 

ABR           247.877,80  

 

MAI           254.811,20  

 

JUN           266.510,40  

 

JUL           278.387,50  

 

AGO           269.285,50  

 

SET           265.091,20  

 

OUT           280.132,40  

 

NOV           270.793,70  

 

DEZ           264.958,70  

    

 2009 JAN           249.921,90  

 

FEV           243.065,20  

 

MAR           260.137,40  

 

ABR           258.444,60  

 

MAI           268.053,80  

 

JUN           276.337,60  

 

JUL           285.604,00  

 

AGO           284.066,40  

 

SET           282.653,00  

 

OUT           301.235,70  

 

NOV           304.851,10  

 

DEZ           313.802,90  

    

 2010 JAN           288.910,80  

 

FEV           284.782,00  

 

MAR           309.668,00  

 

ABR           306.220,00  

 

MAI           315.924,70  

 

JUN           321.798,50  

 

JUL           332.961,70  

 

AGO           334.595,20  

 

SET           331.482,80  

 

OUT           345.300,40  

 

NOV           357.719,80  

 

DEZ           357.471,10  

    

 2011 JAN           334.439,90  

 

FEV           335.247,20  

 

MAR           347.196,70  

 

ABR           349.372,10  

 

MAI           367.441,80  

 

JUN           373.011,50  

 

JUL           374.192,20  

 

AGO           377.131,00  

 

SET           361.403,50  

 

OUT           377.338,00  

 

NOV           388.113,20  

 

DEZ           389.877,90  

 

  

 2012 JAN           363.974,40  

 

FEV           361.927,60  

 

MAR           385.239,30  
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ABR           374.792,80  

 

MAI           393.456,80  

 

JUN           392.432,50  

 

JUL           406.608,20  

 

AGO           410.910,30  

 

SET           384.266,70  

 

OUT           412.265,20  

 

NOV           413.736,40  

 

DEZ           413.485,70  

 

    

2013 JAN           402.982,10  

 

FEV           388.049,10  

 

MAR           411.684,80  

  ABR           425.490,90  

 

MAI           426.111,90  

 

JUN           431.651,10  

  JUL           444.695,80  

  AGO           438.364,10  

  SET           424.808,50  

  OUT           457.205,40  

  NOV           454.452,10  

  DEZ           452.073,30  

 

    

2014 JAN           441.326,70  

  FEV           436.297,90  

  MAR           444.680,30  

  ABR           449.700,00  

  MAI           457.786,20  

  JUN           447.885,60  

  JUL           471.706,30  

  AGO           463.194,50  

  SET           462.612,40  

  OUT           485.332,30  

  NOV           480.715,90  

 

DEZ           480.018,00  

      

                                     Fonte: IPEA (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada)  
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ANEXO C- Histórico das taxas de juros fixadas pelo Copom e evolução da taxa 

Selic 

Reunião 

 
Período de vigência 

Meta 

Taxa 

Selic   

número data 

Selic % 

a.a. % * % a.a. 

187ª 03/12/2014 04/12/2014 - 21/01/2015 11,75 1,45   11,65  

186ª 29/10/2014 30/10/2014 - 03/12/2014 11,25 1,05   11,15  

185ª 03/09/2014 04/09/2014 - 29/10/2014 11,00 1,66   10,90  

184ª 16/07/2014 17/07/2014 - 03/09/2014 11,00 1,45   10,90  

183ª 28/05/2014 29/05/2014 - 16/07/2014 11,00 1,41   10,90  

182ª 02/04/2014 03/04/2014 - 28/05/2014 11,00 1,53   10,90  

181ª 26/02/2014 27/02/2014 - 02/04/2014 10,75 0,93   10,65  

180ª 15/01/2014 16/01/2014 - 26/02/2014 10,50 1,18   10,40  

179ª 27/11/2013 28/11/2013 - 15/01/2014 10,00 1,24     9,90  

178ª 09/10/2013 10/10/2013 - 27/11/2013 9,50 1,22     9,40  

177ª 28/08/2013 29/08/2013 - 09/10/2013 9,00 1,02     8,90  

176ª 10/07/2013 11/07/2013 - 28/08/2013 8,50 1,13     8,40  

175ª 29/05/2013 30/05/2013 - 10/07/2013 8,00 0,88     7,90  

174ª 17/04/2013 18/04/2013 - 29/05/2013 7,50 0,82     7,40  

173ª 06/03/2013 07/03/2013 - 17/04/2013 7,25 0,80     7,16  

172ª 16/01/2013 17/01/2013 - 06/03/2013 7,25 0,90     7,12  

171ª 28/11/2012 29/11/2012 - 16/01/2013 7,25 0,91     7,14  

170ª 10/10/2012 11/10/2012 - 28/11/2012 7,25 0,88     7,14  

169ª 29/08/2012 30/08/2012 - 10/10/2012 7,50 0,82     7,39  

168ª 11/07/2012 12/07/2012 - 29/08/2012 8,00 1,06     7,89  

167ª 30/05/2012 31/05/2012 - 11/07/2012 8,50 0,93     8,39  

166ª 18/04/2012 19/04/2012 - 30/05/2012 9,00 0,99     8,90  

165ª 07/03/2012 08/03/2012 - 18/04/2012 9,75 1,07     9,65  

164ª 18/01/2012 19/01/2012 - 07/03/2012 10,50 1,30   10,40  

163ª 30/11/2011 01/12/2011 - 18/01/2012 11,00 1,45   10,90  

162ª 19/10/2011 20/10/2011 - 30/11/2011 11,50 1,21   11,40  

161ª 31/08/2011 01/09/2011 - 19/10/2011 12,00 1,48   11,90  

160ª 20/07/2011 21/07/2011 - 31/08/2011 12,50 1,40   12,42  

159ª 08/06/2011 09/06/2011 - 20/07/2011 12,25 1,33   12,17  

158ª 20/04/2011 21/04/2011 - 08/06/2011 12,00 1,49   11,92  

157ª 02/03/2011 03/03/2011 - 20/04/2011 11,75 1,46   11,67  

156ª 19/01/2011 20/01/2011 - 02/03/2011 11,25 1,27   11,17  

155ª 08/12/2010 09/12/2010 - 19/01/2011 10,75 1,21   10,66  

154ª 20/10/2010 21/10/2010 - 08/12/2010 10,75 1,34   10,66  

153ª 01/09/2010 02/09/2010 - 20/10/2010 10,75 1,34   10,66  

152ª 21/07/2010 22/07/2010 - 01/09/2010 10,75 1,21   10,66  
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151ª 09/06/2010 10/06/2010 - 21/07/2010 10,25 1,16   10,16  

150ª 28/04/2010 29/04/2010 - 09/06/2010 9,50 1,04     9,40  

149ª 17/03/2010 18/03/2010 - 28/04/2010 8,75 0,93     8,65  

148ª 27/01/2010 28/01/2010 - 17/03/2010 8,75 1,09     8,65  

147ª 09/12/2009 10/12/2009 - 27/01/2010 8,75 1,09     8,65  

146ª 21/10/2009 22/10/2009 - 09/12/2009 8,75 1,09     8,65  

145ª 02/09/2009 03/09/2009 - 21/10/2009 8,75 1,09     8,65  

144ª 22/07/2009 23/07/2009 - 02/09/2009 8,75 0,99     8,65  

143ª 10/06/2009 11/06/2009 - 22/07/2009 9,25 1,01     9,16  

142ª 29/04/2009 30/04/2009 - 10/06/2009 10,25 1,12   10,16  

141ª 11/03/2009 12/03/2009 - 29/04/2009 11,25 1,40   11,16  

140ª 21/01/2009 22/01/2009 - 11/03/2009 12,75 1,57   12,66  

139ª 10/12/2008 11/12/2008 - 21/01/2009 13,75 1,43   13,66  

138ª 29/10/2008 30/10/2008 - 10/12/2008 13,75 1,53   13,65  

137ª 10/09/2008 11/09/2008 - 29/10/2008 13,75 1,79   13,66  

136ª 23/07/2008 24/07/2008 - 10/09/2008 13,00 1,70   12,92  

135ª 04/06/2008 05/06/2008 - 23/07/2008 12,25 1,61   12,17  

134ª 16/04/2008 17/04/2008 - 04/06/2008 11,75 1,41   11,63  

133ª 05/03/2008 06/03/2008 - 16/04/2008 11,25 1,23   11,18  

132ª 23/01/2008 24/01/2008 - 05/03/2008 11,25 1,18   11,18  

131ª 05/12/2007 06/12/2007 - 23/01/2008 11,25 1,40   11,18  

* Taxa de juros acumulada no período 

  

  

 Fonte: Banco Central do Brasil 
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ANEXO D - Histórico da Taxa de Câmbio 

Ano Mês 
Taxa de Câmbio 

Compra 

Taxa de Câmbio 

Venda 

2008 

jan 1,76 1,76 

fev 1,68 1,68 

mar 1,75 1,75 

abr 1,69 1,69 

mai 1,63 1,63 

jun 1,59 1,59 

jul 1,57 1,57 

ago 1,63 1,63 

set 1,91 1,91 

out 2,11 2,12 

nov 2,33 2,33 

dez 2,34 2,34 

2008 Total 1,83 1,83 

2009 

jan 2,32 2,32 

fev 2,38 2,38 

mar 2,31 2,32 

abr 2,18 2,18 

mai 1,97 1,97 

jun 1,95 1,95 

jul 1,87 1,87 

ago 1,89 1,89 

set 1,78 1,78 

out 1,74 1,74 

nov 1,75 1,75 

dez 1,74 1,74 

2009 Total 1,99 1,99 

2010 

jan 1,87 1,87 

fev 1,81 1,81 

mar 1,78 1,78 

abr 1,73 1,73 

mai 1,82 1,82 

jun 1,80 1,80 

jul 1,76 1,76 

ago 1,76 1,76 

set 1,69 1,69 

out 1,70 1,70 

nov 1,72 1,72 

dez 1,67 1,67 

2010 Total 1,76 1,76 

2011 jan 1,67 1,67 
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fev 1,66 1,66 

mar 1,63 1,63 

abr 1,57 1,57 

mai 1,58 1,58 

jun 1,56 1,56 

jul 1,56 1,56 

ago 1,59 1,59 

set 1,85 1,85 

out 1,69 1,69 

nov 1,81 1,81 

dez 1,88 1,88 

2011 Total 1,67 1,67 

2012 

jan 1,74 1,74 

fev 1,71 1,71 

mar 1,82 1,82 

abr 1,89 1,89 

mai 2,02 2,02 

jun 2,02 2,02 

jul 2,05 2,05 

ago 2,04 2,04 

set 2,03 2,03 

out 2,03 2,03 

nov 2,11 2,11 

dez 2,04 2,04 

2012 Total 1,96 1,96 

2013 

jan 1,99 1,99 

fev 1,97 1,98 

mar 2,01 2,01 

abr 2,00 2,00 

mai 2,13 2,13 

jun 2,22 2,22 

jul 2,29 2,29 

ago 2,37 2,37 

set 2,23 2,23 

out 2,20 2,20 

nov 2,32 2,32 

dez 2,34 2,34 

2013 Total 2,17 2,17 

2014 

jan 2,43 2,43 

fev 2,33 2,33 

mar 2,26 2,26 

abr 2,24 2,24 

mai 2,24 2,24 
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jun 2,20 2,20 

jul 2,27 2,27 

ago 2,24 2,24 

set 2,45 2,45 

out 2,44 2,44 

nov 2,56 2,56 

dez 2,66 2,66 

2014 Total 2,36 2,36 

                      Fonte: Banco Central do Brasil 
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ANEXO E - Ações que compõem o Índice IBOVESPA 

Ações Índice IBOVESPA IBOV 

AMBEV S/A ON ABEV3 

BBSEGURIDADE ON NM BBSE3 

BMFBOVESPA ON NM BVMF3 

BR MALLS PAR ON NM BRML3 

BR PROPERT ON NM BRPR3 

BRADESCO ON N1 BBDC3 

BRADESCO PN N1 BBDC4 

BRADESPAR PN N1 BRAP4 

BRASIL ON NM BBAS3 

BRASKEM PNA N1 BRKM5 

BRF AS ON NM BRFS3 

CCR AS ON NM CCRO3 

CEMIG PN N1 CMIG4 

CESP PNB N1 CESP6 

CETIP ON NM CTIP3 

CIA HERING ON NM HGTX3 

CIELO ON NM CIEL3 

COPEL PNB N1 CPLE6 

COSAN ON NM CSAN3 

CPFL ENERGIA ON NM CPFE3 

CYRELA REALT ON NM CYRE3 

DURATEX ON NM DTEX3 

ECORODOVIAS ON NM ECOR3 

ELETROBRAS ON N1 ELET3 

ELETROBRAS PNB N1 ELET6 

EMBRAER ON NM EMBR3 

ENERGIAS BR ON NM ENBR3 

ESTACIO PART ON NM ESTC3 

FIBRIA ON NM FIBR3 

GAFISA ON NM GFSA3 

GERDAU PN N1 GGBR4 

GERDAU MET PN N1 GOAU4 

GOL PN N2 GOLL4 

HYPERMARCAS ON NM HYPE3 

ITAUSA PN N1 ITSA4 

ITAUUNIBANCO PN N1 ITUB4 

JBS ON NM JBSS3 

KLABIN S/A UNT N2 KLBN11 

KROTON ON NM KROT3 
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LOCALIZA ON NM RENT3 

LOJAS AMERIC PN LAME4 

LOJAS RENNER ON NM LREN3 

MARCOPOLO PN N2 POMO4 

MARFRIG ON NM MRFG3 

MRV ON NM MRVE3 

MULTIPLAN ON N2 MULT3 

NATURA ON NM NATU3 

OI PN N1 OIBR4 

P.ACUCAR-CBD PN N1 PCAR4 

PETROBRAS ON PETR3 

PETROBRAS PN PETR4 

QUALICORP ON NM QUAL3 

RUMO LOG ON NM RUMO3 

SABESP ON NM SBSP3 

SANTANDER BR UNT SANB11 

SID NACIONAL ON CSNA3 

SMILES ON NM SMLE3 

SOUZA CRUZ ON CRUZ3 

SUZANO PAPEL PNA N1 SUZB5 

TELEF BRASIL PN VIVT4 

TIM PART S/A ON NM TIMP3 

TRACTEBEL ON NM TBLE3 

ULTRAPAR ON NM UGPA3 

USIMINAS PNA N1 USIM5 

VALE ON N1 VALE3 

VALE PNA N1 VALE5 

TODAL DE AÇÕES 66 

                                         Fonte: IBOVESPA 

 


