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RESUMO 

 

 

Esta dissertação apresenta um estudo exploratório que tem como objetivo a avaliação da 

reação do mercado frente aos problemas de agência e assimetria informacional entre os 

acionistas majoritários-controladores e os acionistas minoritários de uma empresa brasileira 

de capital aberto, no tocante ao valor das suas ações negociadas na Bolsa de Valores de São 

Paulo. O estudo se propõe a investigar o impacto de precificação dessas ações promovendo a 

análise do seu comportamento frente à divulgação de notícias de crise e fraude da empresa por 

meio da mídia especializada. A metodologia adotada consiste na aplicação de estudo de 

eventos para identificação de retornos anormais da empresa desde a divulgação da primeira 

notícia selecionada, datada de maio de 2001, até a última notícia em outubro de 2005, 

utilizando-se de procedimentos estatísticos como a regressão linear e aplicação do teste t de 

student para estimar e comparar os resultados. Os dados foram obtidos por meio do banco de 

dados da Economática Ltda, conforme acesso realizado na Universidade de São Paulo. Para 

objeto de pesquisa foi selecionada a empresa Bombril S/A, por estar em evidências quanto a 

problemas de agência no âmbito do mercado nacional. Os resultados obtidos apontaram que o 

mercado reagiu significantemente aos anúncios dos conflitos selecionados, apresentando um 

valor de p-value <0,05 para os blocos de eventos, o que significa a rejeição da hipótese nula, 

constatando que a evidencia estatística dos dados testados comprova retornos anormais 

acumulados diferentes de zero. Entretanto, sugere-se novas pesquisas com outros parâmetros 

de eventos na busca de mais evidências sobre o efeito das informações no preço das ações.  

 

Palavras - Chave: Teoria da Agência, Estudo de Eventos, Crise, Valor 
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ABSTRACT 

 

 

This essay presents an exploratory study aiming to evaluate the market reaction concerning 

agency problems and the asymmetry of the information among the controlling major 

shareholders and the minor shareholders in open capital Brazilian company, with respect to 

the value of the negotiated stocks in the São Paulo stock market. This study intends to 

investigate the impact in the price fixing process of such stocks through the analysis of their 

behavior after the announcement of the crisis and fraud in the company by the specialized 

media. The adapted methodology consists of the application of the event study to identify the 

abnormal returns of the company from the disclosure of the first selected news in May 2001 

to the last news in October 2005, using procedures such as linear regression and the 

application of the test T of Students to estimate and compare the results. The data were 

obtained through the Economática Ltda. Data bank, in the University of São Paulo. As object 

of the research, we have selected Bombril S/A, a company that became evident due to its 

agency problems in the national market. The results have shown that the market reacted 

significantly to the announcement of the selected conflicts,  presenting a p-value smaller than 

0,05 to the blocks of events, that means the rejection of the null hypothesis, making evident 

the statistical evidence of the tested information proves accumulated abnormal returns 

different from zero. However, new surveys are suggested using new parameters of events in 

order to find new evidence about the effect concerning the information about the stock price.   

 

Key Words: Agency Theory, Event Study, Crisis, Value 
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CAPÍTULO 1 - CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

1.1. Introdução   

 

A pressão do mercado em busca de informações e indicadores de desempenho que 

demonstrem a capacidade de criação de valor para o investidor impulsiona a gestão financeira 

a tornar-se cada vez mais estratégica e a buscar novos modelos financeiros que revelem a 

capacidade da empresa agregar valor aos recursos investidos.  

 

Desta forma, nas últimas três décadas, têm-se testemunhado o crescente interesse em se 

medir o valor e o desempenho das companhias abertas e a disputa de interesses entre a 

propriedade e o controle nas empresas.  

 

Dentro da perspectiva corporativa, a teoria de finanças desenvolve-se tanto teoricamente 

como empiricamente para permitir uma maior investigação dos problemas causados pelas 

divergências de interesse entre os acionistas e os administradores corporativos. 

 

Nesse contexto, a relação que trata de interesses dispersos entre os acionistas 

controladores e os acionistas minoritários decorre de uma literatura específica nomeada como 

Teoria da Agência, objeto de estudo deste trabalho. A teoria da agência trata de conflitos de 

interesse existente nas empresas entre os acionistas, credores e gestores. Esse conflito ocorre 

em função de cada uma das partes buscarem maximizar seus interesses pessoais o que pode 

vir a afetar o interesse dos envolvidos e causar a expropriação das demais partes.  

 

O acionista majoritário pode gerir os recursos da empresa visando maximizar sua própria 

riqueza, em detrimento dos demais acionistas. La Porta et al. (2000, p. 17), afirmaram que em 

todo o mundo, e nesse contexto inclui-se o Brasil, o problema de agência não está centrado 

entre os acionistas e gestores, e sim entre os acionistas minoritários externos e os acionistas 

controladores, que dominam o controle da empresa e, por sua vez os gestores. 

 

Para Lanzana e Silveira (2003, p. 4), "a presença de grandes acionistas controladores 

possui efeitos positivos e negativos esperados para as companhias". Como efeito positivo os 

acionistas controladores tem o chamado efeito-incentivo, ou seja, maior incentivo para coletar 
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informações e monitorar a gerência em função dos grandes recursos investidos na companhia. 

Entretanto, o efeito negativo se deve aos altos custos para a empresa manter esses grandes 

acionistas. 

 

Dias Junior et al. (2006) afirmam que, em decorrência do problema de falta de 

transparência e crise financeira protagonizada pela Enron e World Com nos Estados Unidos e 

Parmalat na Europa em pleno século XX, culminou-se a corrida em busca de mecanismos 

capazes de prever problemas relevantes dos investidores. Esses problemas podem 

transformar-se em perdas econômicas que chegam a provocar intervenção nos respectivos 

mercados de capitais.  

 

O episódio exposto provocou nos Estados Unidos à criação e aprovação da Lei Sarbanes-

Oxley Act em julho de 2002, considerada pelos agentes de mercado um dispositivo legal 

rigoroso que impõe uma exigência de transparência considerável às companhias listadas em 

bolsas de valores norte-americanas e inclusive o Brasil.  

 

Os escândalos mencionados incentivaram as discussões sobre os aspectos de governança 

corporativa a nível internacional e sobre as melhores práticas para se evitar os conflitos de 

agência.  

 

La Porta et al. (1998) consideram que nos países chamados de mercados emergentes, a 

estrutura de propriedade tende a ser mais concentrada e dominada pelas empresas que 

apresentam uma estrutura de propriedade familiar, estatal ou estrangeira. Todavia, o principal 

problema de agência neste cenário, é dado pelo excesso de poder votante dos controladores 

que poderia resultar em expropriação dos acionistas minoritários.  

 

No mercado de capitais brasileiro, uma vez que o poder de controle está centrado nas 

mãos de poucos representantes, a condução do negócio organizacional é permeada por 

conflitos de agências, diferentes dos principais problemas existentes em países desenvolvidos. 

Nestes países, os problemas ocorrem entre os acionistas e os seus executivos, a exemplo dos 

Estados Unidos e do Reino Unido, onde há dispersão de capital. Já no Brasil, os principais 

problemas ocorrem entre os acionistas majoritários (controladores) e os acionistas 

minoritários (não controladores) (Dias Junior et al., 2006, p. 2). 



 

 

3 

 

Dessa forma, os acionistas controladores tomam decisões e assumem comportamentos que 

podem submeter à empresa ao seu melhor interesse pessoal tendendo a maximizar sua 

utilidade pessoal. 

 

Essa utilidade pessoal deve-se a utilização inadequada de recursos e, pode ser constatada 

por diversos mecanismos; desde a nomeação de pessoas ligadas ao controlador ou parentes 

para a gestão da empresa, até a diferenciação de dividendos para o grupo de controle com 

base em critérios pessoais de interesse. Outros fatores podem ainda ser citados, tais como a 

realização de empréstimos entre empresas do mesmo grupo pertencentes ao controlador com 

taxas mais baixas do que o mercado por meio de contratos de mútuo e, ainda, resistência às 

decisões da empresa. Para Leal, (2002, p.66), outros procedimentos podem ser encontrados 

como exploração pessoal pelos controladores de oportunidades da empresa, o uso de garantias 

em empréstimo entre empresas controladas pelo mesmo acionista, além de diluição imprópria 

do capital minoritário. 

 

Percebe-se atualmente que a gestão inadequada de uma companhia, além de poder 

causar prejuízos internos aos seus acionistas, pode colocar em risco a credibilidade da 

empresa no mercado como um todo, com reflexos imprevisíveis sobre o nível de atividade 

econômica em geral (YAMAMOTO e ALMEIDA-PRADO, 2003).  

 

Para a análise, o presente trabalho aplica a metodologia de estudo de eventos proposta 

por Mackinlay (1997), abordada no capítulo 3, por meio da qual se pretende buscar a 

existência de retornos anormais (positivos ou negativos) em torno de datas de anúncios de 

crises ou conflitos que possam afetar os interesses dos acionistas minoritários de uma empresa 

negociada na Bolsa de Valores de São Paulo. 

 

1.2. Motivação para o trabalho 

 

O acompanhamento do real desempenho da empresa é a informação mais preciosa para os 

investidores, portanto, a leitura profunda sobre os demonstrativos financeiros que vão além 

das linhas de lucro ou prejuízo torna-se eminentemente pertinente à declaração de 

desempenho organizacional. 



 

 

4 

 

Dessa maneira, por conta do cenário globalizado vivenciado pelos agentes de mercado 

recomenda-se a adoção de boas práticas para fornecer informações precisas e transparentes. 

Entende-se como boas práticas mecanismos corporativos capazes de monitorar as ações dos 

agentes no contexto empresarial  que apontem reflexos no valor da empresa, tornando visível 

a transparência de gestão. 

 

Isso porque o mercado corporativo atual pressiona as empresas a uma constante 

maximização do valor de suas ações. Nesse prisma, Okimura (2003), supõe que empresas 

com uma estrutura de governança corporativa mais aprimorada tendem a ter uma melhor 

valorização no preço de suas ações do que as empresas que não apresentem transparência em 

sua gestão. A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) incorpora desde 2001, em sua 

estrutura, os aspectos de transparência na gestão classificando em níveis diferenciados de 

Governança Corporativa de acordo com o grau de compromisso da empresa em relação às 

práticas societárias, tornando, dessa maneira, o assunto totalmente pertinente à investigação 

científica e aliada à identificação de valor das empresas. 

 

Para tanto, este estudo se propõe a investigar o caso específico de uma empresa, por 

apresentar-se dentro da perspectiva da teoria da agência, refletindo conflitos de interesses no 

tocante ao controle acionário da empresa. Este é um caso muito debatido na imprensa 

especializada tornando o estudo altamente relevante para aplicação das teorias de finanças. O 

caso foi selecionado propositalmente porque se trata de uma empresa de renome e cuja sede 

localiza-se em São Bernardo do Campo na região do Grande ABC Paulista, o que torna o 

estudo inédito na região.  

 

A empresa atua a aproximadamente 57 anos no segmento de higiene e limpeza, apresenta 

um faturamento médio mensal de 50 milhões e sua marca confunde-se com o produto no 

mercado brasileiro. Nos últimos três anos sofreu processo de reestruturação em função de 

problemas de gestão em função de seu controlador fazer parte de escândalos com repercussão 

internacional e por estas razões tornou-se foco desse trabalho. 

 

Por meio da análise desse caso, pretende-se avaliar em um ambiente real o impacto dos 

conflitos existentes entre os acionistas à luz da teoria da agência no tocante a reação positiva 

ou negativa do mercado acionário brasileiro.  
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1.3. Problema da Pesquisa 

 

Os problemas de agência postulam que as pessoas têm interesses próprios, e por esta 

razão elas terão conflitos de interesse pelo menos a respeito de algum assunto em um 

determinado momento em que tentem se engajar em um esforço corporativo (JENSEN, 1994). 

 

Um grave problema que demonstra conflito nas empresas parte para o processo de 

assimetria informacional. A disponibilidade de informações a todos os investidores na 

empresa, não envolvendo custos de monitoramento, assegura aos proprietários a eficaz 

administração por parte dos gestores. De outra maneira, se os investidores não têm condições 

de acompanhar tudo o que os gestores fazem, ocorre a assimetria de informação, o que por 

sua vez desenrola em um problema de relação entre agente e principal. 

 

Quando há um acionista que pode influenciar o controle de uma empresa um novo 

problema de agência pode surgir, desta vez entre os acionistas controladores e os acionistas 

minoritários. Quando a participação de um acionista é grande o suficiente para diretamente 

influenciar o controle de uma empresa, estes se sentem tentados a agir em acordo com seus 

próprios interesses e então passam a reduzir o retorno para os acionistas minoritários.  

 

Estudos recentes apresentam um número elevado de empresas de capital aberto cujo 

poder está centralizado nas mãos de um acionista majoritário. Scheifer e Vishny (1986) e 

Demsetz e Lehn (1985) afirmam que os cinco maiores acionistas possuem uma média de 28% 

do patrimônio das 500 maiores empresas listadas na revista Fortune, e que 23% dessas 

empresas não tem acionistas com mais de 5% de suas ações. Valadares e Leal, (2002), 

constataram que o padrão brasileiro está mais próximo da Europa Continental; no Brasil, 

como na Alemanha e França mais da metade das empresas tem um único acionista 

majoritário. (RENNEBOOG, 1996, FRANKS e MAYER, 1994). O poder de decisão centrado 

em um acionista controlador permite oportunidades de desfruto dos recursos da organização 

em benefício de alguns e em detrimento de outros. Enquanto que uma fatia de acionistas faz 

uso do poder em benefício próprio, outros acionistas arcam parcialmente com os custos 

operacionais. Esse problema de expropriação pode surgir mais acentuadamente quando 

acionistas controladores com interesses difusos se fazem presentes na comissão diretiva da 

empresa por meio do domínio de ações com direito a voto. 
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No Brasil permite-se que as empresas emitam ações sem direito a voto em uma 

quantidade de até 2% do capital total das ações. (Lei 6.404 das Sociedades Anônimas). Isso 

permite que as empresas emitam ações sem renunciar ao controle e é, portanto uma maneira 

de separar a propriedade do controle. O controle de uma empresa pode ser garantido apenas 

com 1/6 do seu capital total e a emissão de ações sem direito a voto é amplamente usado pelas 

empresas brasileiras, pois esta prática permite certo grau de separação de propriedade e 

controle (VALADARES e LEAL, 2002).  

 

 Desta forma, a concentração de direito e controle nas mãos de um único acionista 

indicia uma baixa proteção legal para os investidores, podendo causar uma relação ambígua 

de risco, proporcionando conseqüências para o desempenho e o valor das empresas, refletidas 

no preço de suas ações no mercado. 

  

Em decorrência desse cenário, a presença de grandes acionistas gera o conflito de 

agência entre acionistas controladores e acionistas minoritários1, ocasionando uma derivação 

da teoria da agência, uma vez que os mecanismos de controle passam a ser o ferramental 

necessário ao monitoramento das operações da empresa.  

  

Amparando-se nos estudos realizados por Demsetz e Lehn (1985), é possível perceber 

uma relação de causalidade da relação entre a estrutura de controle/propriedade e desempenho 

das empresas. Os autores relacionam os resultados proporcionados pela concentração dos 

ativos bem como seus resultados positivos às ações dos controladores identificados pelo 

tamanho da empresa. 

 

 Em busca de correlacionar a relevância de conflitos endógenos à relação de valor e 

desempenho das organizações, a investigação sobre o tema foi iniciada, tornando-se tema 

pertinente a ser explorado dentro da literatura nacional e internacional.  

 

 Para atender a essa investigação, busca-se sintetizar a problemática na seguinte 

questão da pesquisa: como se pode diagnosticar o impacto da assimetria informacional, 

ocasionada pelo conflito de agência, na precificação das ações no mercado? 

 

                                                           
1 Neste caso, os controladores assumem o papel de agentes e os acionistas minoritários assumem o papel de 
principal. 
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 Em resposta a esta indagação, tentar-se-á demonstrar que o mercado reage de forma 

positiva ou negativa ao acesso de informações de conflitos internos,  por meio de variação do 

preço das ações. 

 

1.4. Objetivos 

1.4.1. Objetivo Geral 

 

O presente estudo apresenta como objetivo geral investigar o grau de influência 

informacional na precificação das ações em empresas afetadas por conflitos de agência, a ser 

auferido por meio de análise do comportamento histórico das ações, partindo da data da 

divulgação da primeira notícia selecionada na mídia em maio de 2001 até a divulgação da 

última notícia em outubro de 2005. 

 

Este estudo pretende abordar o assunto de forma a concentrar-se na investigação de 

uma única empresa privada de capital aberto, a Bombril S/A, abordando as teorias de finanças 

com o intuito de avaliar a relação estatística significante entre a divulgação das notícias sobre 

conflitos de agência e o comportamento dos preços das ações da empresa no período da 

divulgação.  

 

1.4.2. Objetivos Específicos 

 

Como objetivos específicos deste trabalho, citam-se: 

- Descrever os aspectos importantes que influenciam o preço das ações da empresa, 

constatando os retornos anormais médios no preço das ações após a divulgação das 

notícias, envolvendo fraude do controlador e crise financeira da empresa 

comparativamente ao Índice de Mercado (Ibovespa). 

- Comparar se a reação do preço das ações da empresa é comprovada pela janela de 

eventos estudada de 20 dias, comprovando a relação estatística entre as variáveis 

selecionadas. 

- Verificar se existe características específicas no mercado de capitais brasileiro que 

influenciam os retornos anormais da empresa além da influência da mídia 

especializada. 
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Dessa forma, ao proceder a análise do objeto empírico, amparada no histórico das 

ações da empresa com evidências ao mérito de problema de agência, poder-se-á conhecer a 

correlacionalidade entre o impacto na estrutura de valor e propriedade da empresa com os 

aspectos de desempenho organizacional atingidos por conflitos internos. Podendo-se, a partir 

de então, constatar que o objetivo geral fora cumprido em decorrência dos objetivos 

secundários. 

 

1.5. Justificativas da Pesquisa 

 

O estudo referente à análise da teoria da agência é motivado nas discussões sobre 

administração financeira da atualidade, em decorrência da principal responsabilidade dos 

administradores no contexto empresarial: gerar riqueza ou criar valor aos acionistas, 

tornando-o como padrão global para mensuração do desempenho do negócio, como afirma 

Rappaport (2001).  

 

 O tema torna-se importante à medida que sua exploração corrobora com os principais 

objetivos e relações da empresa para com seus shareholders e stakeholders. 

 

 Frente a um mercado altamente competitivo, a proteção sobre o capital investido 

transforma-se em ponto chave para os investidores internos e externos2. O capital investido, 

que é patrimônio dos acionistas requer multiplicidade. Por essa razão, um estudo exploratório 

sobre questões que analisam relações de conflitos, seu impacto nos negócios e sua possível 

solução através de inclusão de governança corporativa caracteriza-se como instrumento 

pertinente de auxílio ao setor empresarial e aos interessados em análise da teoria da agência. 

  

Assim esta pesquisa se justifica pela relevância do tema na literatura de finanças e pelo 

consistente caso a ser explorado com este estudo. A escolha da Bombril S/A consolidou-se 

pela estrutura da empresa, importância no setor, reconhecimento de sua marca e 

posicionamento de mercado e, principalmente por estar em evidência na mídia especializada 

por apresentar problemas de agência. 

                                                           
2 Neste estudo, caracteriza-se como investidores internos os acionistas  e gestores e como investidores externos 
os fornecedores, bancos e governo.  
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 A importância desta dissertação está em fornecer um exemplo real de problema de 

agência em âmbito nacional com repercussão internacional, auferindo uma investigação sobre 

a reação do mercado frente à divulgação de notícias sobre crise e problemas de gestão. 

 

1.6. Contribuições Previstas do Estudo 
 

Embora o tema teoria da agência não seja uma abordagem recente nos meios 

acadêmicos, ainda se encontram lacunas a serem exploradas principalmente em âmbito 

nacional, uma vez que conforme busca nos sites de bibliotecas digitais de teses e dissertações 

da Universidade de São Paulo e da Universidade Federal de Santa Catarina, não se localiza 

nenhum resultado referente a teoria da agência aliada ao problema de assimetria 

informacional e reação do mercado de capitais. Portanto, em função do exposto, considera-se 

que no Brasil, tanto os trabalhos teóricos quanto os trabalhos empíricos sobre o tema com a 

busca quantitativa pelas possíveis relações de agência e desempenho acionário de empresas 

são ainda escassos, justificando-se os esforços voltados para uma melhor compreensão sobre 

o tema. Por esta razão, a pretensão deste trabalho é contribuir para ampliar os estudos na área 

de administração de empresas no Brasil, no que tange ao entendimento das reações do 

mercado quando há ocorrências envolvendo conflitos de interesse entre os acionistas 

majoritários-controladores e os acionistas minoritários. 

 

1.7. Estrutura do Trabalho  

 

O presente trabalho está dividido em seis capítulos. O primeiro capítulo trata desta 

introdução, apresenta os objetivos gerais e específicos desta dissertação, sua problematização, 

hipóteses, justificativas, contribuições do estudo. 

 

O segundo capítulo trata do estado da arte do tema da dissertação, apresentando as teorias 

condizentes com o estudo. 

 

O terceiro capítulo apresenta a metodologia que fundamenta a pesquisa, bem como as 

limitações do estudo. 
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O quarto capítulo trata exclusivamente do caso estudado sob o prisma das teorias de 

finanças e, descreve o panorama do mercado de higiene e limpeza, além de abordar as práticas 

de gestão adotadas pela empresa e seus reflexos no ambiente corporativo. 

 

O quinto capítulo apresenta a análise realizada sobre os dados coletados e os resultados 

obtidos. Por fim, o sexto capítulo encerra-se com as considerações finais e sugestões para 

pesquisas futuras.  
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CAPÍTULO 2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1. Introdução 

 

 A perspectiva da teoria das organizações considera os conflitos e contradições 

organizacionais como elementos intrínsecos do ambiente corporativo, caracterizando-se como 

um cenário onde os interesses se fundem e colidem dentro de processos políticos que 

constantemente estão em fluxo e fazem parte do contexto vivido por essas organizações. 

 

 O conflito vivido nestes ambientes corporativos inspira interesse de muitos teóricos 

desde longa data. Berle e Means (1932) promoveram estudos investigativos para medir a 

relação entre propriedade e controle, valor e desempenho nas empresas a luz das teorias em 

finanças. 

 

Instigados pelo assunto, Jensen e Meckling (1976) formalizaram o conceito de 

comportamento administrativo, custos de agência e estrutura de propriedade conhecido como 

Teoria da Agência. Essa teoria trata do relacionamento entre o principal e o agente, em que o 

primeiro contrata o segundo para a execução do serviço em seu nome. Tal teoria, atenta para 

os interesses difusos causadores de conflitos entre as partes interessadas nas decisões da 

organização. 

 

A premissa base desta teoria é a existência de contratos incompletos e imperfeitos 

entre os personagens organizacionais, chamando de agentes os administradores e principais os 

proprietários. 

 

De acordo com a teoria da agência, os conflitos surgem porque os administradores e os 

proprietários não compartilham exatamente dos mesmos interesses e objetivos e, mais 

especificadamente, os acionistas proprietários desejam a maximização do valor da empresa 

enquanto os administradores podem usar estratégias baseadas em suas preferências pessoais 

que não necessariamente são coincidentes com a dos proprietários. Desta forma, a existência 

de imperfeições contratuais pode possibilitar a defasagem patrimonial da organização em 

virtude de decisões tomadas pelos agentes em benefício próprio, o que caracteriza 

expropriação da propriedade e, por conseguinte, o impacto no mercado de capitais. 
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A Fundamentação Teórica da pesquisa se inicia na seção 2.2 com a discussão da 

separação entre a propriedade e o controle e tem seqüência nas seções 2.3 com a abordagem, 

foco deste trabalho que é a Teoria da Agência. Nas seções 2.3.1 e 2.3.2 são discutidos os 

problemas de contratos e conflitos entre os acionistas majoritários e minoritários, e também 

são elaboradas a definição, característica e a comparação de poder entre eles. 

 

Nas seções 2.3.3 e 2.3.4 são discutidos o papel dos grandes acionistas, os custos de 

agência e finalizando a seção está a propriedade e estrutura de controle no Brasil. 

 

Feito o embasamento teórico da estrutura da Teoria da Agência, parte-se para a 

suposição de resolução dos problemas de agência que é a Governança Corporativa em âmbito 

geral.  Na seção 2.4 é discutida a abordagem da Governança no Brasil. 

 

O trabalho também discute os aspectos de criação de valor para as empresas, o que é 

tratado na seção 2.5. Os aspectos do valor das informações, ambiente com informações 

assimétricas, eficiência informacional finalizam o capítulo e são discutidas nas seções 2.5.1 a 

2.5.3. 

 

2.2. Separação entre Propriedade e Controle nas Empresas 
 

Entender a estrutura de propriedade e controle nas empresas é muito importante para 

iniciar qualquer discussão na área de finanças e mercados. Torna-se essencial entender a 

influência dessa estrutura ligada diretamente ao controle corporativo.  

 

A primeira evidência sobre o assunto de separação entre propriedade e controle foi 

encontrada na obra de Adam Smith de 1776, conforme citado por Okimura (2003). O trabalho 

“The Wealth of Nations”, tratou do problema do dinheiro alheio administrado dentro de uma 

organização e atentou para ações dispersas de falta de monitoramento.  

 

Adam Smith dizia que não se podia esperar que os administradores apresentassem o 

mesmo comportamento dos sócios-diretores de uma empresa comum (JENSEN e 

MECKLING, 1976).  
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Embora Adam Smith se preocupasse com a separação entre propriedade e controle, já 

naquela época, antes da Revolução Industrial, as empresas em sua maioria eram muito 

pequenas e fechadas, ou seja, o capital era praticamente detido por indivíduos ou famílias, 

ficando o poder centrado na mão de poucos. 

 

Mais de um século e meio mais tarde, sucedendo este trabalho, Berle e Means 

publicaram “The Modern Corporation and Private Property” em 1932, trazendo novamente à 

discussão sobre a estrutura de propriedade e controle e o conflito de interesse decorrente da 

separação entre ambos.  Desde então a teoria da agência tem explorado o impacto potencial 

que a concentração do controle nas mãos dos gestores pode ter. 

 

O controle de propriedade pode levar a um problema de agência entre os gestores e os 

acionistas porque os gestores podem não estar agindo em acordo com os interesses dos 

acionistas. Por conseguinte, quando os acionistas de uma companhia não exercem o controle 

significa que a propriedade e o controle são separados. Quando isso ocorre, há um problema 

potencial de agência entre os acionistas controladores e minoritários, portanto, mecanismos 

são necessários para assegurar que aqueles que exercitam o controle em uma companhia, 

hajam nos interesses daqueles que tenham investido nesta companhia. (VALADARES e 

LEAL, 2002). 

 

 Com o controle nas mãos, os gestores podem administrar a empresa visando ganho 

próprio (JENSEN e MECKLING, 1976). O controle gerencial, entretanto, pode não ser 

puramente prejudicial uma vez que ele pode fornecer aos detentores do controle um incentivo 

para fazer investimentos específicos para a empresa (FAMA, 1980, BURKART et al. 1997). 

Portanto, o efeito do controle gerencial no desempenho de uma empresa deve ser determinado 

empiricamente, a fim de produzir frutos de maximização de valor e não de expropriação de 

propriedade.  

 

O controle gerencial para o valor da firma nos Estados Unidos foca-se no controle por 

meio da propriedade da ação, ou seja, as ações fornecem ao gestor não somente direitos de 

votos, mas também direitos de fluxo de caixa que podem alinhar seus incentivos com aqueles 

dos acionistas. Isso torna difícil desembaraçar os efeitos de controle de voto dos efeitos de 

incentivo da propriedade.  
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Na época em que estes trabalhos foram publicados as empresas não apresentavam uma 

estrutura muito ampliada e a propriedade concentrava-se basicamente nas mãos de 

proprietário individual ou famílias. Todavia, com o nível tecnológico em plena expansão o 

controle não poderia se manter nas mãos de um único proprietário, portanto, em 

conseqüência, a propriedade das empresas estaria pulverizada havendo uma dispersão entre 

propriedade e controle. (VALADARES e LEAL, 2002). 

 

De acordo com Okimura, (2003, p.11) isso significaria um sério prejuízo à função 

social da propriedade privada, já que a maximização de valor enfatizada pela competição de 

mercado seria o elo entre a propriedade privada e a utilização eficiente de recursos, uma vez 

que essa ligação estaria ameaçada pela estrutura de propriedade o que favorecia a redução dos 

incentivos de administradores na busca da maximização do valor. 

 

A teoria de agência analisa os conflitos e custos resultantes da separação entre a 

propriedade e controle do capital nas empresas. Essa possibilidade de não atuação do 

acionista no gerenciamento da empresa é bem representada pela sociedade por ações que 

limita a responsabilidade do acionista para com a organização à parcela de capital que ele 

investiu. Isso permite ao investidor criar uma carteira de investimentos em diferentes 

segmentos, diversificando e minimizando seus riscos. Essa possibilidade de existência de uma 

diretoria contratada que não necessariamente participa do capital da empresa, conduz ao 

problema da separação entre propriedade e controle (JENSEN e MECKLING, 1976; FAMA e 

JENSEN, 1983). 

 

Uma vez que o relacionamento entre os acionistas e os gestores de uma organização se 

encaixa na definição de um relacionamento de agência puro, não deveria ser surpreendente a 

descoberta de que os assuntos associados com "a separação de propriedade e controle" na 

organização de propriedade difusa moderna estejam intimamente associados com o problema 

geral de agência. (OKIMURA, 2003) 

 

Em resumo, o controle de propriedade pode levar a um problema de agência. Quando 

os acionistas de uma empresa não exercem o controle, constata-se que a propriedade e 

controle são separados. Quando isso ocorre, há um problema potencial de agência entre os 

acionistas controladores e os acionistas minoritários, portanto mecanismos são necessários 

para assegurar que aqueles que exercem o controle em uma empresa, ajam no melhor 
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interesse daqueles que tenham investido nesta empresa. Esse conflito é estudado pela 

chamada Teoria da Agência. 

 

2.3. Teoria da Agência 

 

Para a teoria da agência a empresa é um ambiente propício a muitas relações 

contratuais e torna-se ainda, cenário apropriado a muitas disputas de interesses. Portanto, é 

possível detectar nesse ambiente inúmeras relações de agente versus principal e seus papéis 

no contexto organizacional. Dentro dessa estrutura, a evidência mais comum é a dos 

acionistas desempenhando o papel de principal e do gestor como agente de uma empresa.  No 

entanto, no ambiente empresarial, outras relações de agência podem ser reconhecidas, é o 

caso dos acionistas minoritários, neste caso, desempenhando o papel de principal, e os 

acionistas majoritários agindo como principal-agente de uma empresa. Isso se deve ao fato do 

acionista majoritário-controlador assumir o papel do agente para agir, em tese, no interesse 

dos demais acionistas da empresa.  

 

Nesse sentido, Fama e Jensen (1983) afirmam a possibilidade de disputa entre 

participações na companhia, determinando que alguns acionistas disputem pelo poder 

enquanto outros disputem pelos direitos de fluxo de caixa líquido nas empresas e devido a 

essa natureza de reivindicações nas companhias abertas, surge geralmente a quase completa 

separação das funções de decisão de controle e propriedade, conduzindo a um importante 

problema de agência, pois “o processo de decisão vai para as mãos de administradores 

profissionais cujos interesses não são idênticos aqueles dos proprietários”. (FAMA e 

JENSEN, 1983, p.331-332). 

 

Caracteriza-se um conflito de agência quando o agente, que deveria agir no melhor 

interesse do principal, age em seu próprio interesse, tendendo a perseguir seus objetivos 

pessoais. O agente representa a pessoa atuante e o principal a parte que é afetada pela ação do 

agente. 

 



 

 

16 

 

Nas últimas décadas, várias teorias surgiram sobre as organizações econômicas. Neste 

âmbito, para o New Institutional Economics3 há duas tendências de literatura: a literatura de 

direitos de propriedade, que argumenta que as novas formas de direitos de propriedade são 

tentativas para superar as deficiências de controle da organização e a outra tendência chamada 

de teoria da agência que sugere que os problemas das organizações surgem porque os 

proprietários confiam tarefas aos agentes. Ambas as teorias defendem a estrutura de contratos 

como perspectiva eficiente para minimizar conflitos. (NILAKANT e RAO, 1994). 

 

Sendo a premissa base da teoria da agência estabelecida por meio de uma relação 

agente-principal, onde uma parceria é estabelecida para que o primeiro exerça sua função no 

melhor interesse do segundo, uma relação de contratos quer implícita ou explícita se faz 

necessária para monitorar o desempenho das funções e ações de cada uma das partes 

relacionadas. 

 

Os primeiros estudos sobre teoria da agência foram evidenciados por Spence e 

Zeckhauser (1971) e Rios (1973). Os autores analisaram a estrutura de remuneração dos 

gestores, denominados de agentes no alinhamento dos seus interesses com os dos acionistas 

ou proprietários, denominados de principal. 

 

O clássico que se consagrou como a base para a teoria da agência foi apresentado por 

Jensen e Meckling (1976, p.310). No trabalho “Theory of the Firm: Managerial Behavior, 

Agency Cosas and Ownership Structure”, os autores definem uma relação de agência como 

um contrato onde um ou mais indivíduos (tido como principal) empregam outro indivíduo 

(tido como agente) para realizar um trabalho em seu favor, envolvendo a delegação de 

autoridade para a tomada de decisão pelo agente. 

 

Caracteriza-se como ponto principal para o surgimento de conflitos entre principal e 

agente, o fato das partes relacionadas serem pessoas diferentes e de apresentarem suposições 

acerca da natureza humana. Essa consideração é perfeitamente aceituada em ”The Nature of 

Man”, de 1994. Nesse trabalho Michael Jensen e William Meckling propõem um modelo 

simplificado para a compreensão do comportamento humanos em que ações dos indivíduos 

                                                           
3 É um conjunto de escolas de pensamento neoclássico que se tornou um movimento dentro das ciências sociais 
principalmente para a economia e ciências políticas que une a pesquisa teórica e empírica examinando o papel 
das instituições por meio em custos de transação, economia política, direitos de propriedade.(ver 
cepa.newschool.edu/het/schools/newinst.htm) 
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são determinadas por suas próprias preferências e objetivos pessoais e, portanto, com base em 

suposições sobre a natureza dos seres humanos, apresentam o argumento fundamental sobre o 

qual a teoria da agência é construída: a inexistência do “agente perfeito”.  

 

Para Jensen e Meckling (1994), a natureza humana elimina a hipótese de qualquer 

indivíduo comportar-se como um agente perfeito, levando-se em conta as características 

pessoais do ser humano. Para tanto, os autores definem como “agente perfeito” “(…) uma 

pessoa que maximizará com respeito às preferências do principal ao mesmo tempo em que, se 

necessário, negligenciará as suas próprias” (tradução da autora) (Jensen e Meckling, 1994, 

p.29). Com essa definição, os autores indicam que se ambas as partes agem tendo em vista a 

maximização das suas utilidades pessoais, existe uma boa razão para acreditar que o agente 

não agirá sempre no melhor interesse do principal, ou seja, nenhum indivíduo pode 

comportar-se como maximizador de uma função de utilidade que não seja sua, portanto, seu 

comportamento será fundado em seu próprio conjunto de preferências individuais, 

necessariamente únicas. Desta forma, haverá abertura para existência de incongruências entre 

o comportamento desejado pelo principal e o efetivamente apresentado pelo agente. 

 

As relações de agente e principal permeiam as organizações em diversos níveis. Elas 

estão presentes em qualquer esforço cooperativo envolvendo seres humanos, mesmo quando 

as posições de principal e agente são ambíguas (Jensen e Meckling, 1976).  Os problemas de 

agencia enfocados pelos autores restringem-se a duas importantes vertentes: as relações entre 

credores e acionistas/gestores e entre gestores e acionistas, sendo que esta última ocorre na 

hipótese de separação entre propriedade e controle, já estudado anteriormente. 

 

Diversos autores propõem duas ramificações da teoria da agência: uma positivista, 

focada sobre os amplos problemas de separação de propriedade e controle que enfatiza como 

os gerentes são disciplinados pelo esquema de incentivos, mercado de trabalho externo e 

mercado de capitais (Fama 1980, Fama e Jensen 1983, Jensen 1983) e uma segunda 

ramificação chamada de pesquisa de agente-principal que toma a propriedade e alocação das 

firmas como um dado concentrado sobre o desenho de contrato de empregados e sistemas de 

informação (BAIMAN 1982, 1990).  

 

Moe (1984) observa e sugere que o esforço corporativo é afligido pelas oportunidades 

de comportamento “a ocasião faz o ladrão”, e propõe que os mecanismos de monitoramento e 
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sistemas de incentivos originem como uma resposta eficiente para os problemas de 

cooperação. 

 

Nilakant e Rao, 1994, afirmam que a teoria da agência pode ser avaliada como uma 

teoria de comportamento humano e uma teoria de resultado de desempenho.  

 

Trabalhos anteriores com atuação crítica da teoria da agência eram limitados a uma 

examinação no aspecto teórico do comportamento humano. (Hunt e Hogler 1990; Kaen, 

Raufman e Zacharias, 1988). Com o aprimoramento de discussões a respeito do assunto, 

percebeu-se que essa teoria constitui-se em ferramenta de análise organizacional que vai além 

dos métodos simplistas de análise.  

 

Jensen (1983, p. 324) e Moe (1984, p. 755) observaram que assuntos tais como 

monitoria e incentivos que são enfatizados na teoria da agência representam influenciadores 

de desempenho organizacional, dados a sua essência ligada à descentralização, estrutura, 

comunicação e propriedade versus controle. Estudos mais recentes, embora com tímidas 

produções atentaram para essa nova tendência e vêm tratando a teoria da agência com 

enfoque no resultado de desempenho. (OKIMURA, 2003 e BARROS 2005).  

 

2.3.1. Contratos Incompletos e a Teoria da Firma 

 

Na visão contratual da empresa, o problema da agência é um elemento essencial visto 

por diversos autores, entre eles, COASE (1937) JENSEN e MECKLING (1976) e FAMA e 

JENSEN (1983).  

 

Para Klein (1983, p.367), os contratos apresentam-se incompletos por duas razões: a 

primeira é que as incertezas implicam em um amplo número de possíveis contingências e 

seria extremamente dispendioso se determinar e especificar as situações para ambas as partes 

do contrato; e a segunda os contratos seriam incompletos devido à dificuldade de mensuração 

e especificação das respostas ou reações e desempenho em relação ao que foi contratado. 

 

Nessa linha, torna-se difícil constituir contratos capazes de prever situações de 

contingência para ambos os lados contratuais. 
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Para Jensen (2001, p.1) a visão contratual se baseia na idéia de que a firma é um nexo 

de contratos entre clientes, trabalhadores, executivos e fornecedores de recursos produtivos e 

financeiros. No aspecto contratual, os acionistas assinam um contrato com as decisões que os 

gestores devem tomar com os recursos da empresa. Por outro lado, os gestores deveriam 

assinar um contrato completo, que especificasse o direcionamento dado ao excedente de caixa 

alocado em cada possível contingência. O fato é que a formalização de contratos completos é 

impraticável, dado que muitas contingências são difíceis de serem descritas e previstas.  

 

Diante disso, essas lacunas abertas pelas contingências que não podem ser previstas, 

deixam espaços para a proliferação de conflitos de interesse entre as partes. 

 

Nas palavras de Jensen (2001, p.33), encontram-se evidências de contratos 

imperfeitos: “É claro que, dada à ocorrência de eventos inesperados nem todos os contratos, 

sejam eles explícitos ou implícitos, podem ser cumpridos”.  

 

Em decorrência disso, os investidores e gestores são obrigados a dispor os diretos 

residuais de controle, ou seja, os direitos de tomar decisões em circunstâncias não previstas 

em contratos. 

 

Assim sendo, a impossibilidade de se estruturar os contratos de forma adequada torna 

o problema de agência baseado fundamentalmente tanto na inexistência de agentes perfeitos 

quanto de contratos perfeitos. 

 

2.3.2. Conflitos entre Acionista Majoritário versus Minoritário 

 

 A presença de maiores acionistas gera o conflito de agência entre o acionista 

majoritário controlador e os acionistas minoritários foco principal deste trabalho. 

 

 A sociedade por ações, por dividir a sua propriedade em quotas, propicia um potencial 

conflito de interesses entre as partes. O gestor proprietário da empresa pode decidir obter mais 

benefícios que os demais, levando-se em conta sua participação ativa nas decisões da 

empresa.  
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 Brigham et al. (2001, p. 39) afirmam que o fato de que o gestor proprietário de uma 

sociedade por ações não desfrutar sozinho dos benefícios gerados pela administração, nem 

tampouco arcar com todos os custos, incentiva a atitudes que não virão em benefícios dos 

outros acionistas. 

 

 Com essa afirmação os autores querem dizer que o gestor-proprietário busca agir em 

benefício próprio, tirando vantagens em situações isoladas da empresa. 

 

No trabalho de Okimura, (2003, p.2) encontram-se relatos de problemas entre 

acionistas minoritários e majoritários. Para o autor, a presença de acionistas controladores e o 

nível de concentração de direitos e controle estão associados duplamente a custos e benefícios 

para empresa. Esse efeito "líquido" sobre o valor e desempenho das empresas coloca-se como 

um assunto essencialmente empírico da atualidade. 

 

Sob essa ótica, o cenário brasileiro por caracterizar-se como mercado emergente, 

propicia alto potencial de expropriação de riqueza dos acionistas minoritários pelos 

controladores.  

 

A disputa pela compra de ações com controle acionário aponta evidências de que o 

controle é valorizado no ambiente empresarial e indica o fácil acesso a benefícios especiais. 

Por esta razão, investidores executam o pagamento de prêmio extra pelo bloco de ações com 

controle acionário que determina maior poder de decisão na empresa. Teoricamente, se os 

benefícios fossem o mesmo para ambas as partes, ou seja, para os acionistas majoritários e 

minoritários, esse pagamento de prêmio extra não poderia ser justificado. (VALADARES e 

LEAL, 2002). 

 

Quando há um acionista que pode influenciar o controle de uma companhia um novo 

problema de agência pode surgir, desta vez entre os acionistas controladores e acionistas 

minoritários. Essa é uma derivação do problema de agência original inspirado por Jensen e 

Mecking, (1976) que analisa o conflito entre o agente e o principal.  

 

Quando a participação de um acionista é grande o suficiente para influenciar o 

controle de uma companhia, esse terá incentivo suficiente para reduzir o retorno para os 

acionistas minoritários. Portanto, haverá um tipo diferente de problema de agência e os 
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mecanismos que garantirão a eficiência dessa estrutura serão diferentes daqueles em que o 

ambiente apresenta propriedade difusa. Dessa forma, torna-se importante saber a estrutura 

exata para saber quais mecanismos aumentariam a eficiência no ambiente. 

 

 A presença de grandes acionistas com grande parcela de propriedade pode ser 

prejudicial para a empresa e para as outras partes relacionadas a ela, devido à possibilidade 

dos interesses entre os acionistas não estarem alinhados como sugere Shleifer e Vishny (1997) 

e La Porta et al. (1999). 

 

Fama e Jensen (1983) argumentam que o processo de decisão alocado nas mãos de 

administradores profissionais, isto é, indivíduos que não têm os mesmos interesses daqueles 

que possuem o direito de propriedade, conduz à necessidade de se controlar os problemas de 

agência por meio de sistemas de decisões que separam a administração e controle das 

decisões importantes em todos os níveis da empresa. 

 

Lanzana e Silveira (2003, p. 18) relatam que grandes acionistas podem receber 

tratamento preferencial às custas de outros acionistas, sendo que a probabilidade de 

recebimento deste tratamento é especialmente alta caso possuam direitos de controle 

significativamente maiores do que seus direitos de fluxos de caixa, isto é, o poder de tomada 

de decisão superior ao poder de voto. Isso pode acontecer caso alguns acionistas possuam 

ações com direitos de votos diferenciados ou caso controlem a empresa através de uma 

estrutura piramidal.  

 

Com respeito ao tema, La Porta et al. (2000, p. 19) apontam vários estudos que 

fornecem uma ligação entre a proteção aos investidores, concentração do controle e 

propriedade e o valor da empresa. Gorton e Schmid (2000) realizaram um estudo na 

Alemanha a esse respeito e constataram que a maior concentração da propriedade por grandes 

acionistas é associada com maior valor dos ativos da empresa. Já no Leste Asiático, Claessen, 

et al. (1999, p. 28) constataram uma relação inversa entre a concentração de propriedade e o 

valor dos ativos. Nesses países, a maior concentração da propriedade por parte dos executivos 

é associada com maior valor dos ativos da empresa, à medida que o maior controle dos votos 

pelos executivos é associado ao valor dos ativos da empresa.  
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 Quando uma companhia não está mostrando retornos satisfatórios, os acionistas 

poderiam aumentar seu interesse como uma maneira de monitorar sua administração. 

Alternativamente poderia até haver uma venda de controle do acionista majoritário para outro 

acionista que poderia oferecer um maior valor para a firma (VALADARES e LEAL, 2002). 

 

2.3.3. O Papel dos Grandes Investidores e a Estrutura de Propriedade 

 

O papel dos grandes investidores em uma empresa é definido pela estrutura de 

propriedade. Lanzana e Silveira (2003, p. 15) apontam à hipótese de que a existência de 

grandes investidores na empresa provoca um maior alinhamento entre os direitos de fluxos de 

caixa (posse de ações) e os direitos de controle (votos para a tomada de decisão). Dessa 

forma, Leal et al. (2002) afirmam que os diretos de controle seriam associados à propriedade 

de ações com direito a voto, enquanto que os direitos sobre o fluxo de caixa estariam 

associados com a participação no capital total da empresa, o que se refere à propriedade das 

ações com e sem direito de voto. 

 

No trabalho de Valadares e Leal, (2002), considerando-se uma amostra de 325 

empresas de capital aberto, os autores identificaram que os cinco maiores acionistas tem 82% 

do capital de voto e somente 61% do capital total. O que quer dizer que o controle da empresa 

é o alvo de maior interesse entre os acionistas, sendo que a relação que freqüentemente existe 

entre a proteção de investidor baixo que causa uma maior concentração do capital está 

relacionada ao capital total e não somente ao capital de voto. Para Bergstrom e Rydqvist 

(1990) se há alguma difusão na propriedade da empresa, isso ocorre por meio das ações não 

votantes. Portanto, os acionistas minoritários, normalmente não têm direitos de votos e falta o 

poder formal para garantir seus direitos de gestores da empresa.  

 

De acordo com Jensen e Meckling (1976) a minimização do problema de agência entre 

os controladores e os acionistas minoritários somente ocorre quando o primeiro tem uma 

grande porção do capital da empresa, visto que a qualquer movimento que tenderia a reduzir o 

valor de mercado da empresa o acionista majoritário também estaria prejudicando seus 

próprios interesses. 
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 Nesse aspecto, Gomes (1997) enfatiza que a necessidade possível de retornar para o 

mercado de capital para levantar fundos, fará com que o acionista controlador aja em 

harmonia com os interesses dos pequenos investidores, extraindo pouco benefício de seu 

controle único a fim de manter uma boa reputação frente ao mercado.  

 

A habilidade para emitir ações não votantes torna mais fácil o retorno para o mercado 

para uma maior capitalização sem perder o controle da empresa, aumentando ainda mais a 

importância do efeito de reputação. De acordo com esse argumento, a possibilidade de 

subscrever ações não votantes, pode ser benéfica para o desenvolvimento do mercado de 

capital em um cenário de pouca proteção legal para os pequenos investidores (VALADARES 

e LEAL, 2002). 

 

Bebchuk (1999, p.39) afirma que, em países com baixa proteção legal, isto é, com 

grandes benefícios privados para o controle, as companhias abertas tendem a ter um único 

acionista controlador.  

 

Para La Porta et al. (1999, p. 482), os grandes acionistas se beneficiam de mecanismos 

para aumentar o capital próprio da empresa mantendo o controle sobre ela, dentre os quais se 

destacam: 

 

a) a venda de ações com direito de voto limitado (ou mesmo sem direito de voto) e a 

posse de ações com direito de voto; 

b) a utilização de estruturas piramidais, na qual uma holding controlada pelo 

controlador vende ações de subsidiárias controladas, podendo existir uma hierarquia entre a 

empresa e seu efetivo controlador; 

c) a manutenção de um grupo de empresas com estrutura de propriedade cruzada entre 

elas, tornando difícil para externos a obtenção do controle de uma empresa sem considerar a 

compra das demais.  

 

A esse respeito Claessens et al. (2002) indica que o efeito positivo da presença de 

grandes acionistas está relacionado com os direitos de fluxos de caixa detidos por eles, sendo 

os efeitos negativos atribuídos à concentração do direito de votos. 
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Fuerst e Kang apud Lanzana e Silveira (2002), realizaram um teste no intuito de 

avaliar se a presença de grandes acionistas promove tanto uma maior criação de riqueza, 

quanto à distribuição desta riqueza indicada pelo preço das ações. A idéia do teste era medir 

até que ponto o maior incentivo dos grandes acionistas para a coleta de informações e 

monitoramento da gerência pudesse gerar melhor desempenho e superar o efeito adverso da 

presença dos grandes acionistas, que é o de colocar seus interesses acima dos outros 

investidores e tomar decisões sub-ótimas, que poderiam gerar impacto negativo no mercado e 

conseqüente redução do preço das ações. O resultado do teste de Fuerst e Kang é que os 

grandes acionistas possuem um impacto positivo no desempenho da empresa, porém possuem 

um efeito adverso nos preços das ações, o que quer dizer que o mercado não reage como 

esperado aos incentivos de monitoramento dos grandes acionistas às informações e controle 

gerencial, não atribuindo, desta forma, um melhor desempenho ao valor da empresa.  

 

De outro lado, tem-se Claessens et al. (2002) que investigam a relação entre o valor de 

mercado da empresa de capital aberto do Leste Asiático e suas estruturas de propriedade. Os 

autores utilizaram uma amostra de 1.301 empresas e utilizaram técnicas de regressão para 

analisar os resultados. Neste estudo, os autores encontraram evidências de que o valor da 

empresa é negativamente afetado pelo efeito da diferença entre os direitos de controle e fluxos 

de caixa do acionista controlador, destacando, desta maneira, o efeito negativo da presença do 

grande acionista quando existe a possibilidade de que os direitos de controle e de fluxo de 

caixa não coincidam. O trabalho desses autores mostra que quanto maior a diferença entre os 

direitos de controle e fluxo de caixa, maior é o desconto associado ao valor da empresa. 

 

Outros autores como Grossman e Hart (1980), Bebchuk et al. (2000) também 

apresentam em seus estudos evidências de que a separação entre os direitos de propriedade e 

controle parecem ter efeito negativo para a geração de riqueza do acionista, visto que pode 

criar custos de agência maiores do que se não houvesse tal separação. Para Lanzana e Silveira 

(2003, p. 21) os resultados corroboram a idéia de que uma concentração excessiva de 

propriedade leva à expropriação da riqueza dos pequenos acionistas e, portanto, quando os 

alvos da expropriação por grandes acionistas são os outros acionistas, no caso, os acionistas 

minoritários, o resultado é o declínio do financiamento externo, ou seja, os pequenos 

investidores não se sentem dispostos a fornecer crédito para a empresa dado que não há uma 

garantia mínima de que seus direitos sejam protegidos. 
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2.3.4. Custos de Agência 

 

Como com quaisquer outros custos, os problemas de agência serão capturados por 

mercados financeiros e refletidos no preço de ação de uma companhia.  Os custos de agência 

podem ser vistos como a perda de valor para os acionistas, surgindo das divergências de 

interesse entre os acionistas e os administradores corporativos. Jensen e Meckling (1976) 

definiram os custos de agência como a soma dos custos de monitoria e perdas residuais. 

 
Os custos de agência decorrem dos custos provenientes da adoção de medidas de 

controle sobre a atuação dos agentes na empresa. Podem variar entre despesas de 

monitoramento, contratação de seguros, perdas decorrentes da má gestão ou diversos planos 

de incentivos ou outras concessões ou benefícios (JENSEN e MECKLING, 1976). 

 

De modo geral, para reduzir os conflitos de agência, os acionistas montam sistemas de 

monitoramento que acabam levando aos chamados custos de agência que incluem todos os 

custos relativos à motivação para que os gestores maximizem o preço da ação da empresa, em 

vez de agirem com base em seus próprios interesses.  

 

Brigham et al., (2001) elencam três categorias principais como custos de agência: (1) 

gastos para monitorar os gestores, tais como custos de auditoria; (2) gastos para estruturar a 

organização, de forma que limite o comportamento indesejável dos gestores, como, por 

exemplo, nomear investidores externos para o conselho de administração; e (3) custos de 

oportunidade que ocorrem quando restrições impostas pelos acionistas, tais como exigência 

para o voto de acionistas sobre determinados assuntos, limitam a habilidade dos gestores em 

tomar decisões que iriam aumentar a riqueza dos acionistas. 

 

Para Jensen e Meckling (1976, p. 308), os custos de agência são representados pela 

soma dos: 

1. Custos de criação e estruturação de contratos entre o principal e o agente; 

2. Gastos de monitoramento das atividades dos gestores pelo principal; 

3. Gastos promovidos pelo próprio agente para mostrar ao principal que seus atos não 

serão prejudiciais ao mesmo; 

4. Perdas residuais, decorrentes da diminuição da riqueza do principal por divergência 

entre as decisões do agente e as decisões que iriam maximizar a riqueza do principal. 
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Diversos autores, dentre eles Brigham et al. (2001) adotam a postura de que um nível 

ótimo para se investir em custos de agência é tido como aquele que não ultrapasse o valor 

investido em riqueza para o acionista. A figura 1 abaixo apresenta o reflexo dos fatores 

condicionantes da ação. 

 

 

Fonte: Brigham et al. (2001 p. 35) Administração Financeira. 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Brigham et al. 2001 

 

Figura 1 – Fatores que condicionam o preço da ação 

Fonte: Brigham et al  (2001, p. 63) 

 

2.3.5. Propriedade e Estrutura de Controle no Brasil 

 

A lei brasileira segue o tradicional código de lei francês e parece oferecer menos 

proteção a investidores tanto em relação a leis escritas quanto a sua vigência (LA PORTA et 

al., 1998). 

 

Jensen e Meckling (1976) e Morck et al. (1988) produziram importantes contribuições 

à pesquisa sobre estrutura de propriedade e avaliação corporativa. Jensen e Meckling (1976) 

concluíram que a concentração de propriedade é benéfica para a avaliação das corporações 

porque grandes investidores monitoram melhor os administradores. Morck et al. (1988) 

sugerem que a ausência de separação entre propriedade e controle reduz os conflitos de 

interesse e, conseqüentemente, aumentam o valor para o acionista. 

 

A literatura revela que, em economias emergentes, a concentração de propriedade é 

mais acentuada. As empresas que negociam em mercado brasileiro, criam um ambiente de 

separação entre o direito e controle e de direito sobre fluxos de caixa devido a grande emissão 
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de ações preferenciais que realizam. No trabalho de Siffert (1998, p.3), nota-se a existência de 

alterações na estrutura de propriedade de empresas principalmente após o programa de 

privatizações iniciado em meados dos anos 90.  

 

Para Valadares e Leal, (2002) as companhias listadas na Bolsa de Valores de São 

Paulo têm uma alta concentração de capital de voto e também uma grande concentração de 

capital votante, que implica na disparidade da regra de uma ação um voto. Isso acontece 

porque mesmo em situações com alta concentração de capital pode haver mecanismos 

permitindo a separação do controle e da propriedade como no caso de ações não votantes ou 

de subsidiárias com ações negociadas publicamente. Esses mecanismos permitiram 

levantamento do fundo no mercado sem abrir mão do controle da companhia, porque o 

controle é mantido com menos de 50% capital total.  

 

 O mecanismo citado rende o controle da companhia com menos de 50% do total de 

ações possíveis. Na realidade uma pessoa não precisaria mais do que 1/3 do total das ações 

para controlar uma companhia brasileira se estiverem contidos na lei. 

 

 A estrutura de controle piramidal, citada anteriormente, apesar de ser bem comum no 

Brasil, não parece ter como objetivo primário a separação do controle e propriedade. No 

trabalho de Valadares e Leal, (2002) encontra-se demonstrações de que as estruturas em 

pirâmides podem ser usadas para facilitar o controle de propriedade em nome de um grupo de 

acionistas majoritários contra outro grupo de acionistas que também detém grande 

participação na companhia, portanto, mesmo se o acionista for majoritário ele poderá ser 

diluído por outro acionista majoritário, e a estrutura de propriedade será usada por um grupo 

de acionistas para se proteger de outros acionistas majoritários.  

 

 Essa hipótese, no entanto, contrasta-se da literatura tradicional onde a estrutura 

piramidal é usada para facilitar o controle de um acionista majoritário contra minoritários. 

Isso é importante no caso brasileiro, sendo que a estrutura de propriedade é concentrada e 

onde se encontra comércio de lotes de ações entre grupos de acionistas majoritários. 
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2.4. A Governança Corporativa 

 

A governança corporativa surgiu como proposta de minimização dos conflitos e custos 

decorrentes do problema de agência. A prática de boa governança nas instituições aparece 

como um recurso capaz de proporcionar maior transparência a todos os agentes envolvidos 

com a empresa, minimizar a assimetria de informação existente entre administradores e 

proprietários e fazer com que os acionistas que não pertencem ao bloco de controle possam 

reduzir suas perdas no caso de uma eventual venda da companhia  (VIERA e MENDES, 

2004, p. 104). 

 

Um dos principais trabalhos sobre governança corporativa sob a ótica da teoria da 

agência foi desenvolvido por Shleifer e Vishny (1997). Os autores definem o tema como um 

conjunto de maneira pelas quais os financiadores do capital da companhia garantem que 

obterão para si o retorno sobre seus investimentos.  

 

Shleifer e Vishny (1997) apontam que a maioria das evidências de que os 

administradores nem sempre agem no interesse dos acionistas, decorre dos estudos de eventos 

realizados na literatura de finanças. Nesses estudos expostos pelos autores, os pesquisadores 

determinam as reações anormais de preços de ações em relação a um tipo particular de 

anúncio de evento. Se a reação é, em média, significantemente negativa, por exemplo, como 

usualmente ocorre para os arrematadores quando anunciam uma aquisição, então isso 

sugeriria que o evento particularmente não ocorre no interesse dos acionistas, e vice-versa.  

 

Segundo o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa – IBGC a Governança 

Corporativa é considerada o foco principal das discussões sobre gestão no mundo atualmente. 

Em decorrência de crises mundiais em que inúmeros escândalos de âmbito financeiro tiveram 

repercussão internacional, como os casos da Enron, World Com, Xerox, Parmalat e Bombril 

ressaltou-se a importância de boas práticas para enfatizar a transparência, a ética e a 

segregação de funções nas empresas. A maioria desses escândalos foram descobertos no ano 

de 2002, onde grandes empresas como as citadas foram acusadas de fraudes contábeis 

envolvendo adulteração de balanços contábeis, negociação de valores mobiliários das 

companhias por gestores ou acionistas com informações privilegiadas e evasão fiscal. Um dos 

precursores nos escândalos foi o caso da Enron, considerada como a sétima maior companhia 

norte americana, por ter provocado grandes prejuízos e ter também desencadeado a falência 
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de uma das cinco maiores companhias de auditoria do mundo, a Arthur Andersen. Muito 

embora problemas de fraudes tenham acompanhado a história contábil e de auditoria, a partir 

desses escândalos, a preocupação com a ética e a transparência ganhou força no mercado 

acionário. 

 

Em decorrência desses escândalos o reflexo no preço das ações no mercado de capitais 

dessas empresas tornou-se inevitável. Como exemplo, as figuras 2 e 3 simbolizam a queda no 

valor das ações da empresa Parmalat em dezembro 2003 e da Bombril em setembro de 2003, 

datas  em que  a crise das empresas foi noticiada pela mídia especializada. 

 

 

 

 

 

 
Figura 2 – Cotação ações Parmalat 

Fonte: ADVFN Brasil (2006) 

 

 

 

 

 
 

Figura 3 – Cotação ações Bombril 

Fonte: ADVFN Brasil (2006) 

 

 

2.4.1. Governança Corporativa no Brasil  
 

Com a globalização e o forte fluxo de capital externo para o Brasil, tanto direto como 

indireto, torna-se necessário uma adequação da legislação brasileira frente a essa abertura a 

fim de assegurar regras de gestão aos acionistas minoritários que permitam proteção aos seus 

direitos básicos para atuação no mercado de capitais. 
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Os problemas de governança corporativa têm atraído cada vez mais o interesse das 

autoridades públicas, em virtude dos desarranjos sociais que causam no curto prazo e de 

problemas gerados no longo prazo, como a fuga dos investidores e o aumento do custo de 

capital. 

 

Para Vieira e Mendes (2004, p. 105), a reformulação da Lei das S.A., a partir de 2001, 

foi um importante marco para que o mercado de capitais brasileiro iniciasse os primeiros 

passos na prática de políticas de boa governança. Durante muito tempo os acionistas 

brasileiros, institucionais ou não, posicionaram-se fora da gestão da empresa, o que induzia a 

uma administração pouco transparente e que muitas vezes não objetivava a maximização dos 

resultados da empresa em longo prazo. 

 

 Para Silveira (2004, p. 50), o principal problema de governança corporativa do Brasil 

ocorre entre acionistas controladores e outros fornecedores de recursos financeiros que são os 

acionistas minoritários e os credores de longo prazo. 

 

 Nos trabalhos apresentados por Leal e Valadares, (2002), Okimura (2003) e Silveira 

(2004), constata-se a predominância das ações com direito a voto no mercado brasileiro. 

Especificamente, por meio do quadro abaixo, elaborado por Silveira (2004) resume-se os 

estudos desses autores, onde se pode observar a grande concentração do controle nas 

empresas brasileiras de capital aberto: 

 

 

Figura 4 - Concentração da Estrutura de Propriedade no Brasil 

Fontes: Silveira, A. M, (2004, p.54) 

 

A argumentação de Leal e Valadares (2002), é que apenas 11% das companhias 

abertas não lançam mão do artifício de emissão de ações preferenciais, isto é, sem direito a 

voto, sendo que esse percentual represente, em média, 46% do capital total das companhias 
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abertas. Silveira (2004, p.55) ainda argumenta que, se existe alguma diluição na propriedade 

das empresas brasileiras, ela ocorre por meio de ações sem direito a voto. 

 

Assim sendo, a emissão desse tipo de ações, atua como o principal mecanismo de 

separação entre propriedade e controle nas companhias, permitindo aos acionistas majoritários 

manterem o controle com uma participação menor no capital da empresa do que seria 

necessário se todas as ações possuíssem igual poder de voto, aumentando, consequentemente, 

o incentivo para expropriação da riqueza dos pequenos investidores.  

 

 Desta forma, os benefícios de se ter um grande acionista controlador como orientador 

dos gestores da empresa, são reduzidos em grande parte no Brasil, apesar da grande 

concentração de ações ordinárias. A emissão de grande percentual de ações sem direito a voto 

(ações preferenciais) e a utilização de esquemas piramidais (holding que controlam holdings 

que controlam empresas) fazem com que muitos controladores sejam, de fato, acionistas 

minoritários das empresas controladas, por não possuírem a maioria do capital social da 

empresa. Assim sendo, esta situação gera uma combinação de muito poder com baixa 

alocação de recursos próprios na empresa, diminuindo os benefícios de se ter um acionista 

controlador. (SILVEIRA, 2004, p. 55) 

  

A dispersão entre controle e propriedade nas empresas pode ser caracterizada pela 

emissão de ações preferenciais, permitindo aos acionistas majoritários manterem o controle da 

empresa em suas mãos mesmo tendo uma participação menos representativa no capital 

investido do que seria necessário se todas as ações possuíssem direitos iguais de voto. Esse 

tipo de situação pode aumentar o incentivo à baixa proteção aos pequenos investidores.  

  

 No Brasil, a temática a respeito de Governança Corporativa tem sido bastante 

explorada por diversos órgãos e pesquisadores na área. Pesquisas desenvolvidas pelo IBGC, 

Mcklinsey e Company e Korn/Ferry International (2001), Saito e Dutra (2002), Leal e 

Valadares (2002), permitiu a Silveira (2004) traçar um perfil geral do modelo de governança 

corporativa praticado pelas companhias abertas brasileiras: 
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Figura 5 - Modelo Atual de Governança Corporativa das Companhias Brasileiras 

Fontes: Silveira, A. M, (2004,  p.54) 

 

Para Lanzana e Silveira (2003, p. 24) as conseqüências da expropriação dos 

minoritários no Brasil são citadas por Claessens et al. (2000), destacando-se: a) a baixa 

valorização das ações brasileiras em relação a países com melhores práticas de direitos de 

propriedade; b) os altos prêmios de ações com direito a voto (cerca de 23% segundo o estudo 

apresenta); c) a estagnação do mercado de abertura de capital para novas empresas; d) o 

fechamento de capital de inúmeras empresas nos últimos anos (em geral de forma 

desfavorável aos minoritários). Os autores ainda destacam a baixa valorização das empresas e 

a presença de altos prêmios pelas ações do bloco de controle que auxiliam no aumento do 

custo de capital das empresas brasileiras. 

 

Nesse âmbito de expropriação dos minoritários, Claessens et al. (2000) também 

apresentam elementos que deveriam ser considerados junto aos órgãos reguladores, dentre 

eles: a) a proibição de emissão de ações sem direito a voto; b) o tratamento igualitário do 

acionista minoritário em casos de mudança do controle da companhia; c) a obrigatoriedade da 

criação do Comitê de Auditoria; d) a maior representação dos acionistas preferenciais no 

Conselho da Administração; e) além de melhorias quanto à abertura de informações em 

termos de práticas adotadas pelo conselho e aos relatórios de auditoria.   

 

Discutir governança corporativa significa minimizar o problema de assimetria de 

informação existente entre a empresa e os diversos agentes envolvidos: acionistas, gestores, 

credores, fornecedores, empregados e governo. A maior transparência proposta pela 

governança tenderá a induzir à redução do custo de capital, uma vez que os credores terão 



 

 

33 

 

maior credibilidade nos dados da empresa e os acionistas estarão dispostos a investir, se 

acreditarem que o grupo controlador ou gestor não poderá manipular as informações em 

proveito próprio. (VIEIRA e MENDES, 2004, p. 105). 

 

 Para Silveira, (2004, p. 31), a discussão sobre a necessidade de aprimoramento da 

governança corporativa nas empresas surgiu como resposta a diversos registros de 

expropriação da riqueza dos acionistas por parte dos gestores em empresas com estrutura de 

propriedade pulverizada e dos acionistas minoritários por acionistas controladores em 

empresas com estrutura de propriedade concentrada. Tais registros decorrem do problema de 

agência promovidos por tomadas de decisões particulares maximizando a utilidade pessoal do 

gestor ou controlador e não a riqueza de todos os acionistas. 

 

 Tornar claro e transparente o fluxo de informações dentro das empresas é a chave para 

minimização de conflitos internos e resgate da confiança nos procedimentos adotados pela 

gestão controladora da mesma. Desta forma, o apoio nas melhores práticas de gestão atrai os 

investidores à empresa.  

 

Para Silveira, (2004, p. 32) na relação entre acionistas e gestores, os custos de agência 

referentes as "perdas residuais" se manifestam por meio de decisões tomadas pelos gestores 

que não podem ser consideradas maximizadoras da riqueza dos acionistas. Assim, o problema 

de agência, com exemplos de decisões não maximizadoras e a governança corporativa, é 

apresentado na ilustração a seguir: 
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Figura 6 – Problema de Agência e a Governança 

Fonte: Silveira A.M. (2002,  p.32) 

 

O autor explica a figura exposta acima da seguinte maneira: o gestor recebe do 

acionista uma remuneração referente aos seus serviços especializados em gestão, em contra 

partida, o acionista espera que o gestor, seu agente, tome decisões do tipo 1, que maximizem 

sua riqueza. Entretanto, constata-se que muitas vezes os gestores tomam decisões do tipo 2, 

isto é, decisões que maximizam sua utilidade pessoal, ou seja, seu próprio benefício. Assim, a 

diferença entre a decisão julgada "ótima" (tipo 1) e a decisão "sub-ótima" (tipo 2) representa 

um custo para a empresa decorrente do problema de agência entre acionistas e gestores. Na 

literatura específica sobre o assunto, encontra-se inúmeros exemplos desses custos de agência 

que podem representar desde uma pequena parcela dos recursos corporativos, como despesas 

pessoais excessivas até uma parcela significativa, que pode inclusive comprometer o 

desempenho de longo prazo da empresa, como crescimento excessivo por meio de aquisições.  

 

O autor ainda observa que o conselho de administração é um dos principais 

mecanismos para alinhamento dos interesses dos acionistas e gestores no sistema de 

governança de uma empresa. Segundo Silveira et al. (2003, p.51) apud Silveira 2004, além do 

conselho, mecanismos internos como o sistema de remuneração e a posse de ações por parte 

dos executivos; mecanismos externos como a divulgação de informações periódicas sobre a 
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empresa; a presença de um mercado de aquisições hostis e a existência de um mercado de 

trabalho competitivo também são importantes para a redução do problema de agência. 

 

Na vasta literatura sobre governança no Brasil, é possível observar as profundas 

alterações do ambiente de governança corporativa. Nas décadas de 1950 e 1960 a presença 

forte do acionista controlador familiar era predominante, este por sua vez, acumulava o papel 

de acionistas majoritário e controlador da empresa. Na década de 1970 surgiram os primeiros 

conselhos de administração com sinais de autonomia e divisão do poder entre os acionistas e 

os profissionais de gestão, como no caso do Mappin, Docas de Santos, Monteiro Aranha e 

Villares (BORGES e SERRÃO, 2005, p. 120). 

 

Em 1976, surge a Lei das Sociedades Anônimas que prevê a prática de divisão de 

poderes entre o conselho de administração e a diretoria, bem como oferece cinco linhas 

básicas de orientação: 

 

1. Proteção aos acionistas minoritários; 

2. Responsabilidade do acionista controlador; 

3. Ampla diversificação dos instrumentos de fiscalização postos à disposição dos 

acionistas; 

4. Diferenciação entre companhia aberta e fechada; 

5. Definição dos interesses fundamentais que a sociedade anônima representa. 

 

 A década de 1980 foi marcada pelo nascimento e crescimento dos fundos de 

pensão, fundos de investimento, fortalecimento da Bovespa e da Bolsa de Valores do Rio de 

Janeiro, da Comissão de Valorse Mobiliários (CVM) e do Conselho Administrativo de Defesa 

Econômica (CADE). Nos anos de 1990 surgiram novas formas de governança corporativa, em 

especial, aquelas decorrentes do controle acionário compartilhado. (BORGES e SERRÃO, 

2005 p. 121). 

 

 A partir dos anos de 1990, com a falência de algumas companhias abertas e 

escândalos no mercado financeiro, fortaleceu-se a preocupação com a necessidade de 

melhorar os padrões de governança corporativa com o intuito de melhoria na gestão 

empresarial e na identificação do abuso dos controladores sobre os acionistas minoritários.  
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 Em virtude dos grandes volumes negociados na Bovespa, dispositivos com maior rigor 

de proteção aos investidores são instaurados. A partir de 2001, novas mudanças são 

introduzidas com a Lei 10.303, que objetivava favorecer a transparência e a dispersão 

acionária do mercado de capitais vinculado às novas práticas de governança corporativa que 

vinham se desenvolvendo no Brasil e no mercado internacional. (Vieira e Mendes, 2004, p. 

108). Essa lei promulgada em outubro de 2001, procurava propiciar aos acionistas 

minoritários a redução de riscos e a maximização de participação no controle da empresa. Sua 

principal aspiração era fazer com que o mercado de capitais brasileiro diminuísse sua 

concentração acionária, tornando-o acessível ao pequeno investidor. Os autores mencionam 

que as alterações estabelecidas pela Lei 10.303 associadas a um conjunto de medidas 

anunciadas pelos órgãos reguladores do mercado como Bovespa, CVM e Banco Central do 

Brasil (Bacen), representam um marco importante no avanço das governança corporativa no 

mercado de capitais brasileiro. Nesse sentido, tanto a experiência internacional como a 

nacional têm mostrado que os investidores tendem a preferir empresas com maior nível de 

governança, sendo que estas representam menor risco para seu capital. 

  

 Borges e Serrão, (2005, p.125), argumentam que a mudança de atitude dos 

investidores institucionais4, a partir de 1990, intensificando sua participação nos conselhos de 

administração e adotando uma participação mais atuante nas empresas, forçou algumas 

empresas a rever o tratamento dado aos acionistas minoritários. Outro fator impulsionador é 

atribuído à internacionalização do mercado de capitais brasileiro devido ao crescente número 

de empresas acessando o mercado internacional por meio de American Depositary Receipts 

(ADRs) 5 e o aumento da importância dos investidores estrangeiros no mercado nacional.  

  

 Entretanto, os autores ainda relatam situações vividas no mercado nacional pelos 

minoritários que evidenciam a tendenciosidade dos controladores, dentre elas destacam-se: 

 

1. Na aquisição da Renner pela J.C Penney foram adotados critérios diferentes para a 

compra de partes minoritárias; 

                                                           
4 Investidores Institucionais são representados por grandes instituições, como fundos de pensão, companhias 
seguradoras ou fundos de investimento, que têm por objetivo realizar investimentos no mercado financeiro e de 
capitais, para maximizar a rentabilidade de seu capital próprio e de seus clientes. 
5 Título emitido pelos Estados Unidos, representando ações de uma empresa estrangeira, permitindo que essas 
ações sejam negociadas nos Estados Unidos. (Rios, Stephen, Westerfield, R., Jaffe, J. (2002) 
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2. Na compra do Mappin por Ricardo Mansur foi escondida uma dívida do 

controlador com o BNDES, fato que levou a CVM a exigir aumento da oferta 

pública; 

3. Na venda do Banco Real para o Banco ABN-AMRO, o minoritário Abram Szajam 

contestou decisões do majoritário referentes à transferência de despesas entre 

empresas; 

4. Na venda da Fundição Tupy para Fundos de Pensão, os minoritários exigiram 

oferta pública de compra a estes; 

5. Na compra do Banco Noroeste pelo Santander, minoritários questionaram o valor 

das ações;  

6. Na incorporação do Banco Nacional Unibanco, minoritários contestaram a 

separação entre a "parte boa" e a "parte podre" e pediram o ressarcimento de suas 

ações. 

  

Nesse sentido, La Porta, et al. (1998) criaram um índice de proteção aos acionistas 

minoritários. Tal índice foi baseado nos direitos de voto e constitui-se de um número inteiro 

entre zero e cinco e é construído pela soma de um ponto para cada vez que um dos critérios a 

seguir é obedecido: 

 

  

* Base legal para que os acionistas votem em assembléias por meio de procurações; 

* Direito de representação proporcional no Conselho de Administração; 

* Direito de redimir ações pelo valor patrimonial quando certas decisões fundamentais - 

fusão, mudança de estatutos etc. são tomadas (direito de recesso); 

* Direito de subscrever novas emissões proporcionalmente ao capital detido; 

* Porcentagem do capital necessário para convocar uma assembléia extraordinária (soma-se 

um ponto quando esse percentual é menor que 10%). 

 

 Baseado nesse estudo o Brasil somou três pontos, entretanto, vale ressaltar que no 

mercado brasileiro a maior parte das ações não dão direito a voto, e, portanto, esse índice foi 

superestimado. 

  

 Desde 2000, a Bovespa vinha operando com critérios de classificação em níveis de 

padrões de governança, tendo sido estabelecidos o Nível 1, o Nível 2 e o Novo Mercado, que 
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refletiam diferentes graus de governança para empresas que aderissem às normas de condutas 

estabelecidas. 

  

 A criação dos Níveis 1 e 2 de Governança Corporativa e do Novo Mercado pela Bolsa 

de Valores de São Paulo (Bovespa) em 2001, tem como objetivo ressaltar as empresas 

comprometidas com a boa gestão, evidenciando maior transparência e melhores práticas de 

governança corporativa. Esses três níveis são crescentes em termos de práticas de governança. 

A Bovespa destaca as exigências necessárias para a inserção das empresas nesses níveis de 

governança: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 7 - Exigência para níveis de Governança Corporativa da Bovespa 

Adaptado de Silveira, (2004, p.59). Acesso website Bovespa em 24/08/2006 

 

Ressalta-se que o Nível 1 de Governança Corporativa, concentra-se mais em 

exigências de liquidez das ações e divulgação de informações do que as boas práticas de 

gestão propriamente dita, uma vez que não exige mudanças estruturais das companhias no 

tratamento com seus acionistas minoritários. Já o Nível 2, por exigir entre outras coisas a 

adesão da empresa à Câmara de Arbitragem para resolução de conflitos societários e o 

Balanço anual segundo as normas do USGAAP ou IAS GAAP

Adesão às regras de Câmara de arbitragem para resolução de conflitos societários

Conselho de administração com no mínimo 5 membros e mandato unificado de 1 ano.

Tag along de 100% aos acionistas minoritários e de 70% do valor para os preferencialistas

Oferta pública de compra de todas as ações em circulação pelo valor econômico, em caso de 

fechamento do capital ou cancelamento do registro no nível 2

Nível de Requisitos para adesão aos níveis de Governança Corporativa da Bovespa
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Emissão apenas de ações ordinárias e/ou conversão das ações preferenciais em ordinárias (proibição 

de ações preferenciais).

Divulgação de informações adicionais nas ITRs, DFPs e IANs (DF consolidadas, dem. Fluxos de caixa 
e valores mobiliários detidos pelo grupo de administradores)

Manutenção de um percentual mínimo de 25% de ações em circulação e realização de ofertas 

públicas de ações favorecendo a dispersão do capital
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Disponibilização de um calendário anual de eventos corporativso e realização de ao menos uma 

reunião pública anual com analistas e investidores.

Divulgação de acordo de acionistas, programs de stock options e termos dos contratos firmados com 

partes relacionadas.

Regras de Disclosure em operações envolvendo ativos da companhia e divulgação mensal das regras 

de negociação com valores mobiliários e derivativos realizados por controladores ou administradores

Direito de voto aos preferencialistas nas seguintes matérias: transformação, incorporação, 

cisão/fusão, aprovação de contrato com as subsidiárias.
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estabelecimento do tag along
6 de 100% para os ordinaristas e de 70% para os 

preferencialistas, constitui-se em um real avanço das práticas de governança corporativa das 

empresas. (SILVEIRA, 2004).   

 

 Torna-se pertinente neste estudo, mostrar as empresas brasileiras que são enquadradas 

nos níveis de Governança estabelecidos pela Bovespa e que foram destacados acima: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8 - Empresas listadas no nível de Governança Bovespa 

Adaptado de Silveira, (2004, p.59). Acesso website Bovespa em 24/08/2006 

 

 

                                                           
6 O tag along consiste no direito de o acionista minoritário receber, no mínimo, um determinado percentual 
estabelecido do valor pago pelas ações dos controladores em caso de alienação do bloco de controle. (ver 
Silveira, 2004, p. 50-51) 

ARACRUZ  CELULOSE  S .A . FRAS -LE  S .A .

ARCELOR  BRAS IL  S .A . G ERDAU  S .A .

BCO  BRADESCO  S .A . IOCHPE  MAXION  S .A .

BCO  ITAU  HOLD ING  F INANCE IRA  S .A . ITAUSA  INVESTIMENTOS  ITAU  S .A .

BRADESPAR  S .A . KLAB IN  S .A .

BRAS IL  TELECOM  PARTIC IPACOES  S .A . MANGELS  INDUSTR IAL  S .A .

BRAS IL  TELECOM  S .A . METALURG ICA  GERDAU  S .A .

BRASKEM  S .A . RANDON  S .A . IMPLEMENTOS  E  PART IC IPACOES

CESP  - C IA  ENERGETICA  DE  SAO  PAULO S .A . FABR ICA  DE  PRODS  AL IMENTIC IOS  V IGOR

C IA  BRAS ILE IRA  DE  D ISTR IBU ICAO SAD IA  S .A .

C IA  ENERGETICA  DE  M INAS  GERA IS  - CEM IG SAO  PAULO  ALPARGATAS  S .A .

C IA  F IACAO  TEC IDOS  CEDRO  CACHOE IRA SUZANO  PAPEL  E  CELULOSE  S .A .

C IA  HER ING ULTRAPAR  PARTIC IPACOES  S .A .

C IA  TRANSM ISSAO  ENERG IA  ELET PAUL ISTA UN IBANCO  HOLD INGS  S .A .

C IA  VALE  DO  R IO  DOCE UN IBANCO  UN IAO  DE  BCOS  BRAS ILE IROS  S .A .

CONFAB  INDUSTR IAL  S .A . UN IPAR  UN IAO  DE  IND  PETROQ  S .A .

DURATEX  S .A . VOTORANTIM  CELULOSE  E  PAPEL  S .A .

W EG  S .A .

ALL  AMER ICA  LATINA  LOG ISTICA  S .A . NET  SERV ICOS  DE  COMUN ICACAO  S .A .

CENTRA IS  ELET DE  SANTA  CATAR INA  S .A . SARA IVA  S .A . L IVRE IROS  ED ITORES

ELETROPAULO  S .A SUZANO  PETROQU IM ICA  S .A .

EQUATOR IAL  ENERG IA  S .A . TAM  S .A .

GOL  L INHAS  AEREAS  INTEL IG ENTES  S .A . UN IVERSO  ONL INE  S .A .

MARCOPOLO  S .A . V IVAX  S .A .

ABYARA  PLANEJAMENTO  IMOBIL IAR IO  S .A . EMBRAER -EMPRESA  BRAS  DE  AERONAUTICA  S .A .

AMER ICAN  BANKNOTE  S .A . ETERN IT  S .A .

BCO  BRAS IL  S .A . G AF ISA  S .A .

BCO  NOSSA  CA IXA  S .A . G RENDENE  S .A .

BRAS ILAGRO  - C IA  BRAS  PROP AGR ICOLAS

C IA  CONCESSOES  RODOV IAR IAS OBRASCON  HUARTE  LA IN  BRAS IL  S .A .

C IA  SANEAMENTO  BAS ICO  EST SAO  PAULO PERD IGAO  S .A .

COPASA  - SANEAMENTO  M INAS  GERA IS PORTO  SEGURO  S .A .

COSAN  S .A . INDUSTR IA  E  COMERC IO RENAR  MACAS  S .A .

CPFL  ENERG IA  S .A . ROSS I RES IDENC IAL  S .A .

CSU  CARDSYSTEM  S .A . SUBMAR INO  S .A .

CYRELA  BRAZ IL  REALTY  S .A . TOTVS  S .A .

DATASUL  S .A . TRACTEBEL  ENERG IA  S .A .

D IAGNOSTICOS  DA  AMER ICA  S .A .

EDP  - ENERG IAS  DO  BRAS IL S .A .
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Em julho de 2002, surge nos Estados Unidos a lei Sarbanes-Oxley, que procurou 

resgatar a credibilidade do mercado norte americano depois dos escândalos da World Com e 

Enron.  

 

  No relatório de recomendações da CVM sobre governança corporativa datado de 

junho 2002, p.1, aos investidores a análise das práticas de governança auxilia nas decisões de 

investimento, pois a governança determina o nível e as formas de atuação que estes podem 

desempenhar na empresa, possibilitando-lhes exercer influência no desempenho, sendo que o 

objetivo é maximizar o valor da empresa, pois as boas práticas de governança corporativa 

repercutem na redução de seu custo de capital o que aumenta a viabilidade do mercado de 

capitais como alternativa de capitalização. 

 

Para a CVM, companhias com um sistema de governança instaurado que proteja os 

seus investidores tendem a ser mais valorizadas pelo mercado, visto que os investidores 

reconhecem que o retorno dos investimentos será usufruído igualmente por todos. 

 

Em sua cartilha a CVM procurou adaptar alguns conceitos de governança corporativa 

internacional às características próprias da realidade brasileira, notadamente a predominância 

de companhias com controle definido.   

  

O mercado de capital cada vez mais competitivo e o alto grau de alavancagem vivido 

pelas empresas acentuaram a importância da transparência nas práticas empresariais. A 

governança corporativa surgiu como um importante mecanismo desse processo, uma vez que 

a transparência das informações, associadas a uma política de gestão voltada a minimizar a 

assimetria de informação entre gestores e acionistas, são o cerne de seu desenvolvimento. 

(VIEIRA e MENDES, 2004, p. 108). 

 

2.5. Criação de Valor 

 

Caracteriza-se como objetivo de toda e qualquer empresa capitalista ganhar dinheiro a 

curto e longo prazo. Portanto, em atendimento a esse objetivo primordial, trabalhos nessa área 

têm o propósito de estudar as estratégias de maximização de valor e aumento da riqueza de 

proprietários e acionistas. Nessa perspectiva, os gestores têm ciência de que a maximização 
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do valor da empresa e conseqüente lucratividade para os proprietários constituem-se em mola 

propulsora de continuidade da empresa. Nesta linha, constitui-se a teoria da maximização da 

riqueza dos acionistas que possui suas raízes ligadas às teorias de economia e finanças.  

 

Segundo Coppeland, et al. (2002), existem alguns motivos para que um sistema que 

priorize o valor para o acionista (investidor) seja adotado: a) O valor é a melhor medida de 

desempenho, por ser a única que exige informação completa, sendo necessário adotar uma 

perspectiva de longo prazo, gerenciar os fluxos de caixa e saber como comparar os fluxos de 

caixa de diferentes períodos ajustados por seus riscos; b) Os acionistas aumentam o valor para 

todas as partes interessadas. Eles precisam levar em consideração todas as receitas e todos os 

pagamentos às demais partes interessadas, quando tomam decisões que afetam sua 

participação. Para a compreensão do efeito de uma decisão com relação à sua participação, é 

importante o conhecimento: dos preços e do volume de vendas; c) do custo de mercadorias 

vendidas, que inclui os custos de mão-de-obra direta, material direto e custos indiretos de 

fabricação; dos custos dos juros das dívidas e dos impostos. Assim, os acionistas necessitam 

de informações completas, maximizando o valor das outras participações em uma tentativa de 

maximizar seu próprio valor; d) Se os fornecedores de capital não receberem um retorno justo 

para compensar o risco que estão correndo, retirarão seu capital e partirão em busca de 

melhores retornos. 

 

Para Jensen (2001, p. 9), a resposta da maioria dos economistas financeiros ao serem 

questionados sobre o objetivo da empresa seria que os gestores devem ter um critério claro e 

lógico para tomar decisões e serem avaliados de tal modo que tal critério deve ser a 

maximização do valor da empresa. Este argumento por sua vez, é corroborado pela maioria 

dos livros de administração financeira, dentre eles Brealey e Myers (2003) que afirmam que o 

gestor deve agir no melhor interesse dos proprietários, que têm por objetivo a maximização da 

riqueza da empresa. 

 

Copeland et al. (2002, p. 15) argumentam que “o aumento da importância dos 

acionistas na maioria dos países desenvolvidos levou um número crescente de 

administradores a concentrar-se na criação de valor como sendo a medida mais importante do 

desempenho corporativo. Nesse aspecto, os indícios apontam para que a concentração no 

valor da empresa seja significante não somente para os acionistas, mas também para a 

economia e as demais partes interessadas.”. 
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Dessa maneira, elaboração de estratégias e modelos que impulsionem a criação de 

valor para a empresa atraem novos investidores e proporciona melhores resultados para a 

economia como um todo.  

 

Nessa linha, Brigham, Gapenski e Ehrhardt (2001, p. 33) apud Assaf (2003), afirmam 

que o bem–estar econômico dos acionistas também promove benefícios à sociedade como um 

todo, tomando como base três razões: 

 

a. De modo geral os acionistas das empresas representam a própria sociedade. 

O crescimento elevado dos participantes de mercado, representados por 

fundos de pensão, fundos mútuos e outros investimentos de grande porte, 

representam uma maior parte da população, e controlam mais de 60% do 

total das ações negociadas. Portanto, sempre que uma empresa tem sucesso 

em seu objetivo de maximizar o valor de mercado de suas ações, atinge o 

bem-estar econômico da sociedade. 

 

b. A busca da maximização do preço das ações requer uma maior eficiência 

das empresas, promovendo a redução de custos e melhorias de qualidade dos 

produtos e serviços prestados, beneficiando a todos os seus consumidores.  

 

c. Os autores argumentam que em longo prazo o crescimento no preço das 

ações traz benefícios aos empregados, melhorando a estabilidade e a oferta 

de empregos, o que beneficia também a toda sociedade. 

 

Nesse cenário a figura do gestor é essencial, pois ele concentra em si a 

responsabilidade das diretrizes da empresa para criação de valor, ou seja, o gestor centrado no 

valor foca-se nos retornos de longo prazo em termos de fluxo de caixa e não necessariamente 

em avanços de lucro por ação.  

 

Para Copeland et al. (2002, p. 16), “a concentração no valor para os acionistas não é 

uma tarefa única a ser realizada somente quando houver pressão externa dos acionistas ou 

quando surgirem adquirentes em potencial, mas sim, uma iniciativa constante.” Assim, a 

capacidade de gerenciar o valor é parte fundamental no desenvolvimento de estratégias 
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corporativas e empresariais – estratégias criadoras de valor para o acionista e capaz de criar 

vantagem competitiva no mercado. 

 

2.5.1. Valor da Informação para os Investidores 

 

A informação nos dias de hoje tem um valor altamente significativo e pode representar 

grande poder para quem a possui, seja pessoa, seja instituição. Ela possui seu valor, pois está 

presente em todas as atividades que envolvem pessoas, processos, sistema, recursos 

financeiros, tecnologias, etc (REZENDE e ABREU, 2006 p. 99). 

 

A mais alta tecnologia torna-se ineficiente, ou sem valor sem as informações 

adequadas para o processamento dos dados. Dessa maneira, a informação pode ser 

considerada como, se não a mais valiosa, uma das mais poderosas ferramentas de gestão 

empresarial. 

 

Para os mesmos autores, pelo menos três passos são fundamentais para a valorização 

da informação: conhecer, selecionar e usar as informações. A seleção mal elaborada pode 

causar danos incalculáveis quando ao uso dessas informações. 

 

Nessa linha de pensamento, Bio (1993) define que a eficácia de uma empresa pode ser 

definida pela relação entre resultados obtidos e resultados pretendidos. Para que uma empresa 

possa adotar estratégias eficazes, é necessário que sejam baseadas em informações que 

passam a ser a principal matéria-prima de qualquer organização. 

 

Assim, há uma grande responsabilidade quanto à produção de informações dentro de 

qualquer contexto, pois estas podem representar um grande impacto nas ferramentas de 

controle e administração, podendo por sua vez, provocar mudanças na estrutura da empresa e 

de seus processos. 

 

O compartilhamento das informações e o trabalho corporativo são os principais focos 

da estratégia de gestão. Baseado nessa premissa, as informações devem ser completas e 

devem atingir a todos os níveis de interesse da empresa.  
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Parafraseando, Araújo (2000) no ambiente administrativo quando a informação é 

perfeita e livre, é fácil ao principal monitor a gestão da empresa. Entretanto, é o agente 

(gestor) quem dispõe de informações mais completas, pois é ele que detêm o conhecimento 

sobre todos os níveis de procedimentos e operações da empresa e, portanto, o responsável no 

repasse da mesma. Na ausência de informação ou quando esta não está disponível para o 

principal, torna-se difícil controlar o desempenho do agente. Assim, de acordo com a teoria da 

agência as relações entre principal e agente caracterizam-se por: a) assimetria de informação – 

o agente dispõe de mais informação sobre os detalhes das operações o que lhe permite tirar 

vantagens; b) os interesses das partes envolvidas (principal e agente) não coincidem e muitas 

vezes podem entrar em conflito e c) existência de comportamentos auto-interessados e 

oportunistas por parte dos agentes conduz a custos mais elevados para o principal. 

 

Em síntese, a informação é o insumo básico no processo de tomada de decisão de 

investimento em ativos financeiros e pode ser utilizada com objetivos excusos visando 

maximizar a riqueza do pequeno grupo de indivíduos que a detém, podendo causar a 

destruição ou redução da riqueza de um grande grupo de indivíduos que estão alheios ao seu 

processo de gestão. 

  

2.5.2. Ambientes com Informações Assimétricas 
 

Todo negócio parte da premissa de que os agentes envolvidos possuem informações 

completas a respeito das variáveis sociais e econômicas que norteiam o processo de tomada 

de decisão. Entretanto, é comum, em ambientes corporativos algumas partes possuírem 

informações mais privilegiadas que outras – informações assimétricas. 

 

De acordo com Pindyck e Rubinfeld, (2006), as informações assimétricas explicam a 

razão de muitos arranjos institucionais que ocorrem na sociedade. Elas ajudam a compreender 

os diversos conflitos de interesse e dentre eles, porque os acionistas devem monitorar o 

comportamento dos administradores de empresas.  

 

No ambiente empresarial, torna-se inevitável que as pessoas que estejam envolvidas 

diretamente com o processo diário das informações estejam munidas de informações mais 

completas do que aqueles que detenham a propriedade da empresa. Em outras palavras, os 
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administradores possuem melhores informações do que os proprietários. Dessa forma, torna-

se dispendioso para os proprietários (principais) das empresas privadas, monitorar o 

comportamento dos administradores (agentes) a fim de que não haja desvio quanto ao 

cumprimento do objetivo principal da empresa para maximização de lucros. 

 

 Embora haja mecanismos que limitem à possibilidade dos administradores se 

desviarem dos objetivos dos proprietários, os meios que os acionistas dispõem para controlar 

o comportamento dos administradores são limitados e imperfeitos. Pindyck e Rubinfeld, 

(2006), afirmam que a aquisição do controle acionário das empresas pode ser motivada pelo 

poder pessoal e econômico ao invés da eficiência econômica.  

  

Percebe-se, portanto que, nas últimas décadas, a criação de valor e desempenho das 

empresas tem se tornado motivo de interesse em todos os níveis de mercado. Dentro dessa 

premissa, fazer uso de indicadores adequados para medir essas vertentes é essencialmente 

indispensável. 

 

 2.5.3. Eficiência Informacional 

 

Em finanças, as oscilações das ações no mercado de capitais caracterizadas pela 

divulgação de notícias da mídia mais a concentração das operações no pregão da Bolsa em 

poucos papéis e pouco difundida aos investidores potenciais, torna-se um instigante objeto de 

estudo para os pesquisadores dessa área. É comum nesses ambientes que pessoas façam uso 

de informações privilegiadas seja no mercado acionário, cambial ou outros. 

 

Parafraseando Almeida et al., (1999) em um país como o Brasil que postula figurar no 

topo da lista de investimentos chamados “mercados emergentes”, o mercado de capitais 

deveria ser desenvolvido como forma de facilitar a entrada e livre circulação de recursos, 

diminuindo a apreensão dos investidores por meio de informações. 

 

Os autores ainda afirmam que em um mercado eficiente e com agentes com 

expectativas homogêneas, pode-se afirmar que um motivador incentivo para as operações de 

mercado é a possibilidade de auferir ganhos anormais, propiciada pelo fato de deter 

informações que não são de conhecimento público. 
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Em mercados eficientes, o valor das ações reflete as informações disponíveis.  Dessa 

forma, com base na Teoria de Eficiência de Mercado (TEM), não há possibilidade de ganhos 

anormais, pois todas as informações relevantes estão refletidas no seu preço, ou seja, as 

cotações das ações são indicadores de valor dos seus ativos. 

 

Sobre o assunto, Fama (1991) afirmou que: “um mercado eficiente é definido como 

um mercado onde há um grande número de agentes racionais maximizadores de lucros 

competindo ativamente e tentando prever o valor futuro de mercado dos títulos individuais e 

onde informações importantes estão disponíveis para todos os participantes a um custo 

próximo de zero. Em um mercado eficiente, a competição entre muitos participantes 

inteligentes conduz a uma situação onde, em qualquer momento no tempo, os preços reais dos 

ativos individuais já refletem os efeitos de informações, tanto com base em eventos que já 

tenham ocorrido no passado ou em eventos que o mercado espera que ocorra no futuro. Em 

outras palavras, em um mercado eficiente o preço de um ativo será uma boa estimativa do seu 

valor intrínseco em qualquer momento”. 

 

Essa teoria de TEM, baseia-se no chamado “preço justo” da ação, sendo considerado 

como preço “justo” o valor presente dessa ação. “O valor justo (verdadeiro) não é aquele que 

efetivamente vai observar-se no futuro, já que os agentes econômicos, por mais competentes 

que sejam não têm o dom da profecia. O valor verdadeiro é um preço de equilíbrio que 

engloba toda a informação disponível para os investidores, numa dada altura” (BREALEY e 

MYERS, 2003). 

  

 Brigham et al., (2001, p. 358) definem que a Hipótese de Mercados Eficientes mantém 

(1) as ações sempre equilíbrio e (2) a impossibilidade de um investidor que não tem 

informação privilegiada “superar o mercado” constantemente. A Teoria de Mercados 

Eficientes apresenta formas de intensidade para medir a eficiência, conforme é verificado na 

tabela 1: 
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Tabela 1 - Formas de Eficiência 

                   Eficiência 

 

 

Fraca Semi-Forte Forte 

Incorpora completamente as 

informações sobre os preços 

passados dos títulos, ou seja, se 

todos os investidores tentarem, ao 

mesmo tempo, obter ganho 

anormal com base no 

comportamento passado de 

determinada ação, o ganho não se 

realizaria, visto que é relativamente 

difícil e barato conseguir dados 

históricos a respeito de alguma 

ação. 

 

Teste de divulgação pública de 

informações ou ainda estudo de 

eventos. O qual sustenta que os 

preços refletem não apenas o 

histórico de comportamento de 

preços como também toda 

informação pública, tais como 

balanços das companhias, noticias 

da imprensa, comunicados de fato 

relevantes, etc 

Teste informação privada. Além 

das informações descritas nos 

quadrantes anteriores, diz que os 

preços refletem também as 

informações não públicas (ou 

privadas), isto é, se um insider7 

detém uma informação que o lucro 

daquela companhia se multiplicará 

por algum motivo, assim mesmo 

ele (insider) não conseguirá auferir 

ganho anormal, uma vez eu o 

mercado perceberia sua tentativa e 

o preço da ação se corrigiria antes 

que ele pudesse concretizar sua 

transação na Bolsa. 

Fonte: Almeida (1999, p. 4) 

 

 A eficiência informacional apresenta-se de três formas distintas: fraca, semi-forte e 

forte. O mercado pode ser considerado eficiente na forma fraca se promover um ajuste lento e 

gradual nos preços das ações, após a divulgação de uma informação relevante. Para o teste 

desta forma de eficiência, o conjunto de informações observado são os preços históricos das 

ações. O mercado será considerado eficiente na forma semi-forte, após o anúncio da 

informação, se os preços das ações forem conduzidos a um novo patamar que, ainda não 

sendo o patamar de equilíbrio, não apresente grande volatilidade em relação a este. Nesse 

caso, a informação relevante é todo aquele publicamente disponível, como anúncio 

relacionado à empresa e outros eventos que possam afetar seus fluxos futuros de caixa. 

Finalmente, um mercado considerado eficiente na forma forte promove ajustes instantâneos 

nos preços, a partir de informações públicas e privadas. A categorização relativa à hipótese de 

eficiência informacional foi formalizada inicialmente por Fama (1970), sendo posteriormente 

                                                           
7 Pessoas que , por força do exercício profissional, detém informações relevantes sobre uma companhia, ou seja 
estão “por dentro” de seus negócios para transacionar com suas ações antes que tais informações sejam de 
conhecimento público. (Eizirik, 1983, p. 43 apud Almeida (1999), 
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revista em Fama (1991), conforme apud de Perobelli, Perobelli e Arbex (2000) quando 

reclassificou o teste de eficiência fraca como teste de previsão de retornos e o estudo da 

eficiência semi-forte como estudo de eventos ou estudo de anúncios. (PEROBELLI, 

PEROBELLI E ARBEX, 2000, p.14). 

 

Passin (2004) argumenta que a Teoria da Eficiência de Mercado em mercados mais 

desenvolvidos é aceita pelo menos na forma fraca e que por outro lado em mercados 

emergentes tal teoria não se mostra tão consistente. Para o mesmo autor, no mercado 

brasileiro, assume-se que o mercado é eficiente no máximo, na forma fraca, pois os preços e 

as informações referentes a empresas brasileiras ainda movem o mercado e podem 

proporcionar ganhos significativos.  

 

A posição assimétrica entre os vários fornecedores de capital acarreta sérias 

conseqüências sobre a forma como se encaram as negociações no mercado de capitais. Trata-

se de um processo onde se defrontam indivíduos com interesses divergentes e que implica no 

valor das ações da empresa.  

 

Diante do exposto, postula-se que o conflito de agência é caracterizado pelo problema 

de assimetria informacional uma vez que uma das partes, na maioria das vezes, obtém 

informações privilegiadas a cerca do ambiente corporativo. Por esta razão, de modo a formar 

um fio condutor entre as referidas teorias, foi desenvolvida a figura 9 que sintetiza a conexão 

entre as mesmas. 
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Minoritários Majoritário

Principal

Assimetria Agente

Área de divergência

Informação

Maximização da riqueza

Área de convergência

TEORIA DA AGÊNCIA

Teoria da Agência (Agency Theory)

 

Figura 9 - Teoria da Agência versus Assimetria Informacional 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

A pesquisa foi construída com base em eventos que apresentam relação com 

informações assimétricas, ou seja, informações privilegiadas as quais o mercado tem acesso 

por meio da mídia especializada.  

  

Dias Junior et al., (2006) em sua pesquisa classificaram as notícias de acordo com o 

tipo de disputa dos acionistas, sendo: 

1 – mudanças no bloco controlador (compra/venda, cisão, incorporação); 

2 – tunneling, negócios duvidosos com partes relacionadas; 

3 – expropriação de direito dos minoritários; 

4 – fechamento de capital; 

5 – troca de ações 

 

As notícias selecionadas na pesquisa concentram-se na classificação de 1, 2, 3 e 4 

abordada por Dias Junior as quais serão apresentadas no capítulo de metodologia.  
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As notícias que se referem a mudanças no bloco controlador incorporam as 

informações quanto a compra e venda da própria empresa ou com partes relacionadas, 

merecendo ser destacada na pesquisa realizada.  

 

Notícias a respeito de tunneling são consideradas relevantes no estudo porque 

caracterizam formas de benefícios diretos aos acionistas que assumem o poder nas empresas, 

como por exemplo, a nomeação de empresas sem licitação, nomeação de cargos de confianças 

sem convocação da assembléia da empresa e operações com empresas do acionista 

controlador. 

 

 Quanto às notícias de expropriação dos minoritários é relevante ao estudo porque 

tratam do conflito de interesse entre os acionistas majoritários-controladores e os acionistas 

minoritários, foco deste trabalho. Como por exemplo: distribuição inadequada de dividendos e 

operações realizadas sem o consentimento dos minoritários. 

 

E finalmente notícias a respeito de fechamento de capital são relevantes ao estudo 

proposto porque influenciam a reação do mercado com respeito aos papéis disponíveis na 

Bolsa de Valores.   

 

Há notícias que o mercado tem acesso porque são de efeito público e, 

automaticamente quando ocorrem são divulgadas aos órgãos competentes e ao mercado como 

um todo, não havendo agentes que se beneficiem desse tipo de informação. Entretanto, 

existem notícias que são do ambiente interno da empresa e que somente são disponíveis ao 

mercado por agentes que, de alguma forma, detém informações privilegiadas. 

 

Esses agentes podem se beneficiar desse tipo de informação e isso consequentemente 

pode influenciar a reação do preço das ações no mercado de capitais. Desse modo, o problema 

de eficiência informacional deve ser monitorado uma vez que os preços das ações são, ainda, 

indicadores das expectativas futuras dos agentes com relação à lucratividade e desempenho de 

uma determinada empresa, na medida em que os agentes se valem das informações 

disponíveis para a formação desses preços.  
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Assim a hipótese de eficiência de mercado pressupõe que mudanças nos preços devem 

ser originadas por processos aleatórios, que conduzam ao uso eficiente de um conjunto de 

informações na previsão do comportamento futuro de tais preços. (PEROBELLI, 

PEROBELLI E ARBEX, 2000, p.12). 
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CAPÍTULO 3 - METODOLOGIA 
 

3.1. Formulação da Teoria 
 

O presente trabalho enquadra-se na categoria de estudo de caso. Yin (2001) define o 

estudo de caso como uma investigação empírica que permite a análise de um fenômeno 

contemporâneo em um contexto de vida real, especialmente quando as fronteiras entre o 

fenômeno e seu contexto não são claramente evidentes. Em outras palavras, o estudo de caso 

interessa ao pesquisador por apresentar situações verdadeiras compatíveis com as teorias 

estudadas. 

 

Nesse aspecto, Zikmund (2003) afirma que a teoria tem um papel importante para a 

realização de estudos de caso, pois fornece a base que direciona as estratégias gerenciais a 

medida que traz novas formas de ver e pensar as regras e conduta de comportamento. Esse 

raciocínio é completado por Yin (2001) afirmando que o propósito do estudo de caso é 

expandir e generalizar as teorias. 

 

Muitos autores reconhecem o estudo de caso como uma metodologia que consiste no 

desenvolvimento e investigação de temas administrativos, dentre eles cita-se Zikmund (2003). 

Para o autor, o estudo de caso faz parte de uma das quatro categorias da pesquisa exploratória, 

sendo as demais pesquisas de experiência, análise secundária de dados e estudo piloto, e que 

tem o propósito de munir o pesquisador de informações claras e precisas, apresentando 

situações similares ao objeto de pesquisado.   

 

Pesquisa exploratória pode ser definida como uma pesquisa individual ou uma série de 

estudos informais que visam levantar informações de base, as quais podem fundamentar 

estudos, seja para fins de diagnóstico, identificação de alternativas ou desenvolvimento de 

novas idéias.  (ZIKMUND, 2003). Yin (2001) afirma que estudos de casos podem ser 

explicativos ou descritivos. O autor recomenda o uso de estudos de caso para pesquisas, cujo 

objetivo seja: 

 

- Entender "como" ou "porque" um problema existe. Para o autor, tais formas de 

pergunta têm característica mais explicativa e favorecem o trabalho de 
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rastreamento de processos ou procedimentos operacionais mais do que a mera 

medição de freqüência ou incidência; 

- Estudar eventos contemporâneos; 

- Não poder manipular comportamentos relevantes e, portanto, requer o uso de 

técnicas como observação direta ou entrevistas com pessoas envolvidas no 

problema. 

 

Zikmund (2003) defende como principal vantagem do estudo de caso a possibilidade 

do pesquisador investigar profundamente uma empresa ou entidade.  

 

Em atendimento ao objeto empírico, a autora apresenta como proposta um estudo de 

caso da empresa Bombril S/A. A referida empresa foi selecionada intencionalmente, pelas 

seguintes questões: tratar-se de uma empresa regional do grande ABC Paulista, por estar em 

evidências quanto a problemas de conflitos de interesses, assimetria informal, separação entre 

propriedade e controle e necessidade de governança corporativa e ser uma empresa de capital 

aberto permitindo acesso aos seus dados financeiros, contábeis e do mercado de ações, além 

da mestranda ter familiaridade com a empresa por ter trabalhado durante 8 anos no 

departamento de controladoria da mesma. A escolha da empresa também se justifica pela 

exposição na mídia nos últimos cinco anos referente a escândalos de crise financeira e 

lavagem de dinheiro por parte do seu sócio majoritário. Os detalhes sobre a empresa serão 

mencionados na sessão 4. onde o caso é apresentado. 

 

 Para formular este estudo, consulta a fontes secundárias de publicações impressas ou 

disponíveis pela internet foram indispensáveis. Sendo base para estruturar o modelo o uso das 

técnicas estatísticas como modelo de regressão linear. A área de finanças, assim como sua 

área derivativa de ciências econômicas, faz uso de modelos na tentativa de expor e explicar as 

relações influenciadoras para o ambiente corporativo e tomada de decisão empresarial. 

 

 Entretanto, o modelo configurado para explicação da pesquisa deve permitir uma visão 

ampla e sistemática, para que os objetivos propostos possam ser alcançados. Projetar 

graficamente a proposta do estudo a ser investigado, permite ao leitor uma síntese sobre as 

questões abordadas na pesquisa, bem como uma leitura panorâmica a respeito das teorias a 

serem abordadas. Por essa razão, o uso de modelos para amparar os aspectos metodológicos 

da pesquisa tornam-se de essencial uso para o pesquisador.  
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Com o propósito de se esquematizar a pesquisa um fluxo metodológico foi desenvolvido: 

 

Fluxo Metodológico do Trabalho 

Tema:  
O Conflito de Agência Exposto ao Efeito de Mercado: Um Estudo Empírico de 

Precificação de Ações da Bombril S/A. 
 
 

Problemática: 
Como se pode diagnosticar o impacto da assimetria informacional, ocasionada pelo 

conflito de agência, na precificação das ações no mercado? 
 
 

Objetivo Geral: 
Investigar o grau de influência informacional de precificação das ações de uma 

empresa afetada por conflitos de agência, a ser auferido por meio da análise do 
comportamento histórico das ações, conforme divulgação das notícias por meio da mídia 

especializada. 
 
 

Metodologia:  
Estudo de caso – Bombril S.A - Pesquisa Empírica Investigativa por meio de Análise 

de Regressão Linear, Teste de Eventos, Análise Estatística t. 
 
 

Referencial Teórico:  
Separação Propriedade e Controle, Teoria da Agência. 

Governança Corporativa, Assimetria Informacional, Valor da Empresa. 
 
 

Análise dos Resultados: 
Análise do Retorno Anormal das Ações versus Índice de Mercado, obtidos por meio 

do banco de dados da Economática Ltda e acesso Bovespa.   
Apresentação do modelo, premissas estatísticas e indicações de pesquisas futuras. 

                                       
 

 

 

 

 

 

Figura 10 - Fluxo Metodológico 

Fonte: Elaboração da autora 

Resultado do Teste: A 
hipótese H1 é confirmada 
(RAAit(anterior/posterior) ≠  0) 

Conclusão: Aceita-se a 
hipótese alternativa 

Resultado do Teste: A hipótese 
nula H0 é confirmada 
( RAAit(anterior/posterior)  = 0) 

Conclusão: Não se pode 
rejeitar a hipótese nula 
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O fluxo esquemático apresentado na figura 10 permite uma visão ampliada das etapas 

a serem abordadas, partindo do tema aos resultados alcançados na pesquisa, de modo a 

sintetizar a proposta do trabalho em uma única figura. Desta maneira permite ao leitor uma 

sinopse das principais abordagens, condensando todas as informações pertinentes ao trabalho. 

 

A parte empírica compõe-se de cinco fases: (1) motivação para o trabalho; (2) 

determinação dos objetivos; (3) formulação de suposições ou questões norteadas ao estudo; 

(3) a unidade de análise; (4) determinação do modelo estatístico e (5) os critérios para 

interpretar os dados obtidos. 

 

As três primeiras fases foram abordadas das seções 1.1 a 1.4 desta dissertação. A 

unidade de análise refere-se à empresa Bombril S/A. A seleção de variáveis combinatórias 

para medir o valor e desempenho da empresa será agrupada por meio da aplicação de teste de 

eventos com base na regressão linear simples como previsão do modelo estatístico, abordada 

neste capítulo. E por fim, esta dissertação apoiar-se-á em ferramental estatístico e critérios 

financeiros para analisar a adequação do modelo para avaliar a coerência e validade da 

hipótese proposta. 

 

3.2. Especificação do Modelo Matemático da Teoria 
 

 A análise da influência de informações assimétricas no valor das empresas consiste em 

avaliar se o mercado de ações reage positiva ou negativamente às notícias da mídia 

especializada, reavaliando o valor das ações das empresas à medida que são reveladas 

informações sobre conflitos de agência envolvendo os acionistas majoritários e os 

minoritários. 

 

 Desta maneira, visando avaliar o impacto da teoria da agência sobre o retorno para os 

acionistas, foi empregado o método de estudo de evento para a análise dos dados da empresa 

Bombril S/A, envolvida em crise financeira decorrentes de falta de pagamento ao Grupo Círio 

na Itália, tendo em comum o mesmo controlador.  
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3.3. Estudo de Eventos 

 

 Para Fama (1991) o estudo de evento trata-se de uma metodologia amplamente 

utilizada em testes de eficiência de mercados, denominação comum a todos os testes da forma 

semi-forte de ajustamento de preços a anúncios públicos. O método centra-se na anormalidade 

do retorno das ações em torno da data do anúncio do evento. (KLOECKNER, 1995, p. 262). 

 

 Segundo a Teoria de Eficiência de Mercados, novas informações na mídia envolvendo 

empresas negociadas na Bolsa de Valores podem alterar o comportamento das rentabilidades 

esperadas das cotações das ações dessas empresas. Desta maneira, o estudo de evento 

constitui-se no desafio de determinar se as notícias vinculadas são significantes o suficiente 

para causar alterações anormais no retorno das ações das empresas envolvidas.  

 

  Macklinlay (1997) define o estudo de evento como uma metodologia que permite 

mensurar o efeito de determinadas informações sobre os preços das ações das companhias no 

mercado de capitais. O autor menciona que na realização de um estudo de evento, algumas 

etapas devem ser cuidadosamente definidas, dentre elas: 

 

� Identificação e definição do evento a ser estudado; 

� Determinação da janela do evento, ou seja, o período de análise do preço 

das ações; 

� Definição do período anterior à janela do evento para o cálculo do retorno 

esperado da ação, que será utilizado como base de cálculo do retorno 

anormal; 

� Definição dos critérios de seleção da amostra; 

� Definição do critério de mensuração do retorno anormal para avaliar o 

impacto do evento. 

 

Os modelos para medir os retornos anormais podem ser divididos em duas categorias: 

estatísticos e econômicos (Macklinlay, 1997). Dentro dos modelos estatísticos os retornos 

anormais das ações podem ser obtidos através de três modelos: modelo de retornos ajustados 

a media, modelo de retornos ajustados ao mercado e modelo de retornos ajustados ao risco e 

ao mercado (BROW E WARNER, 1980, 1985). 
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Os retornos ajustados à média são estimados através da diferença entre os retornos 

observados e a média dos retornos correspondentes no mesmo período. Desta forma, são 

determinados, para cada ação, os retornos anormais do período analisado, ou seja, o retorno 

esperado da ação i é representado por uma constante, que pode ser a média aritmética dos 

retornos passados da ação i, no período t. 

 

O modelo dos retornos ajustados ao mercado é obtido simplesmente pela diferença 

entre o retorno da ação e o retorno do portfólio de mercado no mesmo período. Supõe-se 

ainda que, o β  representativo do risco sistemático do mercado seja igual a um e o intercepto 

α  seja igual a zero. (KNEBEL, 2002, p.33). 

 

No modelo de retornos ajustados ao risco e ao mercado, assume-se que os retornos 

anormais das ações são observados pela divergência dos retornos individuais efetivamente 

ocorridos em relação ao portfólio de mercado calculado usando um modelo de fator simples.  

(Soares, Rostagno e Soares, 2002). Para tanto, os retornos esperados são obtidos mediante a 

utilização de um modelo de precificação de ativos, onde os parâmetros estimados de α  e β  

são obtidos por meio de um modelo de regressão linear dos retornos da ação i sobre os 

retornos de mercado.  

 

Para Kloecner (1995) os modelos de retornos ajustados ao mercado e o modelo de 

retornos ajustados ao risco e ao mercado apresentam resultados similares na estimativa dos 

retornos anormais. 

 

 No tocante aos modelos econômicos mais utilizados, encontra-se o CAPM e o APT. O 

primeiro pressupõe que a taxa de retorno de todos os ativos de risco é uma função de sua 

covariância com o mercado ajustado a medida de risco (beta). O segundo prevê que a 

sensibilidade de um valor mobiliário a alguns fatores e a correlação dos retornos no mercado 

como um todo determina o prêmio de risco (SOARES, ROSTAGNO e SOARES, 2002, p. 8). 

  

 Para operacionalização de um estudo de evento utiliza-se um método de geração de 

retorno de ações, considerado padrão, denominado de retorno normal ou esperado, que é tido 

como o retorno que o título teria caso o evento não ocorresse. Na seqüência, para se 

identificar um comportamento anormal nos próximos períodos a um evento específico 
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analisado, calcula-se a diferença entre o retorno esperado fornecido pelo modelo e o retorno 

observado no período de análise. Isto é, focaliza-se a determinação de retornos anormais de 

títulos nos dias próximos ou na data do anúncio do evento. (KLOECKNER, 1995). 

 

Assim sendo, o modelo econométrico proposto baseia-se nos Retornos Normais (RN) 

e Retornos Anormais dos títulos (RAit) da empresa Bombril S/A negociados na Bolsa de 

Valores. O retorno normal é definido como o retorno esperado sem a condição de que o 

evento ocorra, enquanto que o retorno anormal é definido como o retorno observado ex post 

de um título menos o retorno normal da firma na janela de evento (Camargos e Barbosa, 

2003). Dessa forma, o retorno anormal de um título para uma dada empresa i e uma data de 

evento t é representado pela fórmula: 

 

RAit=Rit-E(Rit/Xt)     equação (1) 

 

Onde RAit, Rit e(Rit/Xt), são respectivamente, o retorno anormal, o retorno observado e 

o retorno esperado do ativo i para o período t, com base nas informações Xt, condicionante do 

modelo de geração de retornos normais. 

 

Simplificando o modelo e supondo-se que E(Rit/Xt)=E(Rit), tem-se: 

 

RAit=Rit-E(Rit)                   equação (2) 

 

A equação exposta indica que o retorno anormal depende necessariamente do retorno 

observado e do retorno calculado pelo tempo t do evento. 

 

O cálculo dos retornos anormais consiste em um dos pontos mais elementares para a 

construção do modelo, uma vez que determina a constatação da existência da influência do(s) 

evento(s) na rentabilidade das ações da empresa no mercado. Portanto, cabe ao pesquisador 

selecionar a ferramenta mais adequada para estimar o cálculo dos retornos da base de dados 

examinada. 

 

No presente trabalho o retorno anormal (RAit) foi calculado utilizando-se o Modelo de 

Retornos Ajustados ao Risco e ao Mercado, denominado de Modelo de Mercado, conforme 

descrito por Camargos e Barbosa (2003). O modelo citado consiste em encontrar a diferença 
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do retorno da ação em relação ao retorno do índice de mercado (Ibovespa) numa mesma data 

utilizando-se a forma logarítma (Costa e Camargos, 2006). 

 

Reescrevendo a função matemática usando a forma logarítma, obtém-se a 

especificação do modelo econométrico do teste de eventos, visando à explicação do 

comportamento dos retornos das ações.  

 

A implicação da transformação para logaritmos é que a equação linear para a análise 

de tendência poderá ser aplicada aos logs dos valores, sempre que a série temporal seguir uma 

curva exponencial (Kazmier, 1982). A forma logarítma pressupõe um regime de capitalização 

contínua, sendo que esta forma parte da premissa de que as informações de mercado 

acontecem a todo o momento e que as ações reagem de forma contínua a estas informações 

(SOARES, ROSTAGNO e SOARES, 2002, p. 4). 

 

Para Soares, Rostagno e Soares, (2002), o uso do logaritmo natural visa obter a melhor 

aderência à distribuição normal dos retornos e é usado como premissa dos testes estatísticos 

paramétricos. Ao extrair o logaritmo, a curva representativa da função torna-se simétrica, 

centrada. O modelo logaritmo é expresso por: 

Que pode ser reescrita como: 

 

Onde: 

 

itRA  é o Retorno Ajustado em uma data base 

Pt0 é a cotação da ação em uma data base 

Pt+1 é a cotação da ação no mercado em um dia t posterior 

It0 é a cotação do índice de mercado em uma data base 

It+1 é a cotação do índice de mercado em um dia t posterior 
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A escolha desse modelo de geração de retornos em detrimento de outros é indiferente 

aos resultados e conclusões. O estudo de Brown e Warner (1980 e 1985) citado por Camargos 

e Barbosa (2003), que comparou diferentes modelos, concluiu que não há melhorias 

significativas com a utilização de metodologias mais sofisticadas. O Modelo de Retorno 

Ajustado ao Mercado é o mais utilizado em pesquisas norte-americanas e apresenta um 

desempenho similar ao dos modelos mais sofisticados. Kloeckner (1995) ao estudar os 

retornos mensais de ações negociadas na Bovespa, concluiu que é indiferente para o 

pesquisador optar por um ou outro modelo gerador de retornos anormais, sugerindo que a 

adoção de um modelo mais simples como o Modelo de Retorno Ajustado ao Mercado não 

acarreta prejuízos aos resultados e conclusões. 

 

3.4. Modelo de Retornos Ajustados ao Risco e ao Mercado (Modelo de Mercado) 

 

 O modelo de mercado estabelece uma relação linear entre o retorno da ação e o retorno 

de mercado, levando em conta o risco específico de cada firma (BROWN E WARNER, 1980 

e 1985).  

 

 O retorno anormal (RAit) de qualquer ativo financeiro pode ser obtido pela diferença 

entre a taxa de retorno do ativo (Rit) e a taxa de retorno prevista ou esperada, de acordo com o 

modelo de estimação dos parâmetros estimados de α  e β . Abaixo é determinada a equação 

que representa o Modelo de Mercado: 

 

 

 

Onde: 

 

RAit = Retorno Anormal 

Rit = Retorno observado do título i no tempo t 

Rmt = Retorno estimado do retorno de mercado  

α  e β  são parâmetros estimados a partir da regressão linear aplicada a janela do evento 

 

 O modelo estimado utilizou-se da proxy do índice Ibovespa para determinar o valor de 

retorno de mercado a ser comparado com o índice de retorno da empresa. A escolha desse 

)( ,, tmtiit RRRA βα +−=                equação (5) 
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índice deve-se por sua referência de mercado e por ser o mais empregado pelos pesquisadores 

da área. Os coeficientes α  e β  foram estimados a partir  da regressão linear aplicada a janela 

do evento de cada notícia, utilizando-se como variável dependente o retorno da ação da 

empresa e como variável independente o valor do índice de mercado (Ibovespa). 

 

3.5. Decisões quanto às janelas 

 

Para proceder ao cálculo do retorno anormal de uma ação, torna-se pertinente à 

definição de alguns elementos tais como:  a data do evento e o tamanho da janela do evento. 

 

Conforme Soares, Rostagno e Soares (2002), decidida a metodologia de estudo de 

eventos, torna-se necessária a definição de evento a ser estudado e quando exatamente este 

ocorreu. A data efetiva do evento, geralmente é simbolizada por D0. Após esse processo, 

determina-se a janela do evento, que é o período em que os preços das ações das empresas 

serão analisados, contendo intervalos de tempo considerados relevantes para a verificação de 

comportamentos de tais ações. Nesses intervalos inclui-se um período anterior com o intuito 

de observar se houve “acesso” às informações privilegiadas e um período posterior ao dia do 

evento na tentativa de se prever alterações ocasionadas pelas informações após o anúncio.  

 

A extensão da janela do evento depende da natureza a ser analisada. Para Mackinlay 

(1997, p.15) o período de interesse é frequentemente expandido para múltiplos dias, incluindo 

pelo menos a data e o dia após o evento, considerando ainda que os dias antes e depois  

devem ser importantes.  

 

Para Camargos e Barbosa (2003) a definição da janela de evento apresenta certo grau 

de subjetividade e arbitrariedade por parte do pesquisador. Dessa forma, essa não deve ser 

muito extensa para não haver a possibilidade de englobar outros eventos, causando viés ao 

resultado, nem tampouco muito curta, podendo não ser capaz de captar as anormalidades nos 

preços.  

 

A janela de um evento normalmente é fixada a priori pelo pesquisador, por exemplo, 

em dados diários é comum usar até 30 dias de uma janela simétrica. Já em mercados 

americanos e canadenses, a maioria dos estudos utiliza-se de um dia antes e um dia depois do 
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evento. Em estudos realizados em países em desenvolvimento como Argentina, México, Chile 

e Filipinas, as janelas variam (-5, +5) (Dasgupta, Laplante e Mamingi, 2001). O estudo de 

eventos no mercado de capitais brasileiro apresenta as mais variadas janelas de estimação, 

conforme demonstrado na tabela 2 a seguir:  
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Tabela 2 – Tabela de Eventos no Mercado Brasileiro 

 

Autor(es)/ Ano Período/ Dados Objetivos
Evento 
Estudado

Modelo de 
Determinação dos 
Retornos Normais

Janela de 
Estimação

Janela de 
evento

Janela de 
Comparação

Leal (1998, 1989)
Jan./81 a dez.85 

(diários)

Descrever o comportamento dos 
preços no período anterior ao 

anúndio de um aumento de capital, 
com bae nas emissões publicas de 

ações.

Emissões 
Públicas de 

Ações

Método do índice 
de Comparação (IC)

1,5,15,30 e 60 dias 
úteis

n.u n.u

Leal e Amaral 
(1990)

1978 a 1987 
(diários)

Mensurar o retorno inicial obtido 
pelos inestidores, verificar a relação 

do retorno inicial com as 
características da emissão e 
examinar o desempenho pós-

emissão.

Aberturas de 
Capital

Método do índice 
de Comparação (IC)

n.u n.u
1,2,3,4,5,30,60,90,1
80 e 60 dias úteis

Leite e Sanvicente 
(1991)

Jan a abr de 89 ( 
diários)

Analisar a utilização do valor 
patrimonial da ação no processo de 
análise de investimento no mercado 

e testar a significância do seu 
conteúdo informacional

Demonstrações 
Contábeis

Modelo de Mercado 30 pregões
 +30 a + 5 
pregões

n.u

Schiehll (1996)
Jan. /87 a 
abr./95 

(mensais)

Investigar se a divulgação de 
demonstrações contábeis de cias. 

De capital aberto produz efeitos no 
comportamento de suas ações no 

mercado.

Demonstrações 
Contábeis

Modelo de Mercado 100 meses
 -4 s +4 
meses

n.u

Navarro (1997)
Jan./88 a 
dez./93 

(semanais)

Estudar a influência da tributaão 
incidente sobre os divendos no 
mercado brasileiro de ações, 

ajustando retornos por níveis de 
risco sistemático.

Dividendos Modelo de Mercado
312 smenas ( 6 

anos)
 -1 a +1 

(semanas)
n.u

Herrera e 
Procianoy (1998)

Out./88 a 
jun./96 

(semanais)

Analisar os retornos das ações de 
empresas ex ante e ex pot o evento 

da concordata

Anúncio de 
Concordata

Retorno ajustado ao 
Mercado e Ajustado 

ao Risco e ao 
Mercado com Trade-

to-Trade

250 semanas
 -10 +10 
(dias)

50 semanas

Vieria e 
Procianou (1998)

Jan./87 a 
mai./97 
(diários)

Identificar a reação dos investidores 
à realização de stock splitas e stock 

dividends de cias. Abertas da 
BOVESPA, e buscar explicações 

para a persitência desses eventos na 
hipótese de liquidez.

Stock splits e 
stock dividends

Modelo de Mercado 
com Trade-to-Trade

240 dias úteis
 -30 a +30 

dias
n.u

Cordeiro, 
Perobelli e Arbex 

(1999)

Set./97 a jan.99 
(diários)

Mostra que o mercado acionário 
brasileiro é eficiente na condução 

da política monetária.

Eventos 
macroeconômic

os

Retorno Ajustado à 
média

21 dias

 -20 a +21  -
10 a +10   -7 
a + 8     -5 a 
+6      -3 a +4 

(dias)

20 dias

Bueno. Braga e 
Almeida (2000)

Mai.95 a jan.98 
( diários)

Investigar a possibilidade de 
utilização de informações privadas 
antes de um anúncio de oferta de 

fusão ou aquisição para a realização 
de ganhos anormais

Fusões e 
Aquisições

Método do ìndice 
de Comparação (IC)

1,5,10,150 e 30 
pregões

n.u n.u

Perobelli e Ness 
Jr. (2000)

Jan./97 a 
mai./98 
(diários)

Analisar a eficiência informacinal 
no mercado acionário brasileiro, em 

sua forma semi-forte, a partir da 
observação de reações dos preços 
das ações à divulgação de lucros 

trimestrais que tenham sido 
superestimados ou subestimados

Divulgação de 
Lucros 

Trimestrais

Retorno ajustado ao 
Mercado 

30 dias  -9 a +9 dias n.u

Hosthausen e 
Galli (2001)

n.d (diários)

Verificar os reflexos, nas ações de 
cias. Brasileiros, do lançamento de 

ADR´s em relação ao valoar de 
mercado, volatilidade e 

performance ajustada ao risco

Lançamento de 
ADR´s

Retorno de Mercado 
com Trade-to_trade

250 pregões
 -40 a +40 
pregões

100 pregões

Procianoy e 
Antunes (2001)

Mar./1989 a 
ago./1999 
(diários)

Investigar a influência das decisões 
de investimento sobre o valor da 

empresa, analisando se as variações 
do ativo permanente e do 

imobilizado, verificadas nas 
demonstrações financeiras, afetam 
o preço das ações negociadas na 

bolsa de valores

Demonstrações 
Contábeis

Retorno de Mercado 
com Trade-to_trade

239 dias  -5 a +5 dias n.u

Vieira e Procianoy 
(2001)

Jan./87 a 
mai./97 
(diários)

Identificar a reação positiva a 
bonificações encontrada nos 

Estados Unidos e em outros países 
desenvolvidos também ocorre em 
alguns países da América Latina; 

comparar os resultados obtidos para 
investigar se a reação dos 

investidores difere nos países est

Bonificações

Retorno Ajustado 
ao Risco e ao 

Mercado com Trade-
to-Trade

210 dias úteis
 -30 a +30 

dias
n.u

Bertucci, Amaral 
e Garcia (2002)

Jul./94 a set./01 
( diários)

Investigar os efeitos sobre os preços 
das ações e se aspectos como o 
tamanho da emissão e o fato da 
empresa expandir seu nível de 
abertura de informações ao 

mercado conduzem a uma melhor 
avaliação de suas ações quando do 
anúncio de subscrição de ações.

Subscrição de 
Ações

Modelo de Mercado 60 dias
 -20 a +20 

dias
n.u

Novis Neto e 
Saito (2002)

Jan./98 a 
dez./00 (diários)

Analisar empiricamente o 
comportamento dos preços das 

ações após o anúncio do pagamento 
de dividendos

Pagamento de 
Dividendos

Modelo de Mercado 90 dias
 -10 dias a 
+10 dias

90 dias

n.d - não divulgado; n.u - não utilizou

 

Fonte: Camargos e Barbosa, (2003, p.14). 
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Percebe-se na tabela mencionada que não há uma uniformidade quanto à determinação 

da janela de eventos empregada para estimar os retornos anormais das ações e, portanto para o 

referido estudo foi determinada uma janela de eventos semelhante ao trabalho de Bertucci, 

Amaral e Garcia (2002) de -20 dias e +20 dias, em virtude da proximidade com o tema e 

necessidade de se abordar uma janela de evento com maiores dias.  

 

 Dado que o modelo de mercado foi escolhido para o cálculo dos retornos anormais, 

este retorno deve ser estimado dentro de um período determinado e anterior ao período 

definido pela janela de evento, sendo denominado de janela de estimação (Dias Junior et al., 

2006). 

 

 A figura 11 a seguir visa sintetizar uma linha do tempo em se tratando dos principais 

momentos a serem abordados em um estudo de evento, adaptando a estimativa de janela do 

estudo em questão: 

 

T0 T1 0 T2 T3

D0

Janela de Estimação Janela de Comparação

Janela do Evento

 

Figura 11 – Espaços temporais do estudo de evento 

 

A janela de estimação que está ilustrada na Figura 11 representa o conjunto de dados 

que é utilizado para calcular a movimentação das ações em relação a um determinado anúncio 

de crise ou envolvimento do controlador da empresa em escândalos financeiros. É importante 

determinar também se o Retorno Normal é o retorno esperado caso o evento não houvesse 

ocorrido, para tanto, utiliza-se o período anterior à janela de evento. A adição ou exclusão de 

períodos próximos ao evento na janela de estimação pode interferir nos resultados, uma vez 

que períodos próximos ao do evento podem possuir anormalidades devido ao vazamento de 

informações privilegiadas. Já o objetivo da janela de comparação é analisar se os retornos 

regressaram à normalidade. 
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 Os resultados da pesquisa baseiam-se no teste estatístico das hipóteses apresentadas da 

sessão 3.8, para auferir análise dos dados. 

 

3.5.1. Análise e Tratamento Estatístico dos Dados 

 

 Para os cálculos dos retornos normais e da variância dos retornos anormais da amostra 

de eventos foi utilizada a técnica do Retorno Anormal médio Acumulado (RAA) ou 

Cumulative Average Abnormal Return (CAR), com o intuito de testar a persistência do efeito 

do evento durante a janela determinada. 

 

 O Retorno Anormal Acumulado de cada ação é calculado a partir da capitalização dos 

retornos anormais diários apurados até uma determinada data t. O cálculo do Retorno 

Anormal Acumulado é dado pela seguinte equação: 

 

    ∑=
2

1
2,1 )(

t

t

ttt RARAA      equação (6) 

 

Onde: 

RAA  é o Retorno Anormal Acumulado para no tempo 

 t1   é o primeiro dia da janela do evento   

t2    é o último dia da janela do evento 

RA  é o Retorno Anormal no período t 

 

 O Retorno Anormal Acumulado é obtido pela soma simples de todos os retornos 

anormais contidos em uma janela de evento. (PETERSON, 1989, p. 46). 

  

Com base no procedimento descrito por Brown e Warner (1985), a aplicação do teste t 

torna-se necessária para proceder a comparação entre as médias da amostras. Knebel (2002) 

afirma que se deve considerar o quanto a média em uma amostra está afastada do valor real, 

para só depois poder fazer alguma comparação. Este afastamento depende do desvio padrão, 

do número de dados da amostra e também do nível de confiança que se quer nesta 

comparação (95% ou 99%). 
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 O teste t resulta em um coeficiente que, comparado com um valor teórico tabelado, 

permite inferir se as diferenças entre as médias analisadas podem ser atribuídas às diferenças 

reais entre os grupos estudados. 

 

 Para a aplicação do teste t, primeiro é necessário determinar o desvio padrão dos 

retornos das ações para o período de análise, em seguida, encontra-se o Retorno Anormal 

Padronizado pela equação abaixo: 

 

     
ti

ti

i

RA
RAP

,

,

σ
=     equação (7) 

 

 

Onde:  

iRAP = Retorno Anormal Padronizado da empresa i 

tiRA , = Retorno Anormal médio da empresa i no tempo t 

ti,σ  = Desvio Padrão da ação no período estimado 

 

 Considerando-se a hipótese nula de retornos anormais iguais a zero, com uma 

distribuição aproximadamente normal padronizada, calcula-se o teste t, considerando a 

seguinte equação: 

     tiRAP
n

t ,

1
=      equação (8) 

 

 A fórmula expressa na equação 8 determina que a soma dos retornos anormais 

padronizados e independentes possui distribuição normal com média µ , correspondente à 

soma dos valores esperados das variáveis e variância n, equivalente ao número de variáveis da 

amostra (SOARES, ROSTAGNO e SOARES, 2002). 

 

3.6. Obtenção dos Dados 
 

Os dados para pesquisa foram obtidos por meio do banco de dados da Economática 

Ltda., conforme acesso ao banco de dados da Universidade de São Paulo e consulta aos 
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principais jornais do país responsáveis pela publicação de Demonstrativos Financeiros e 

informações de empresas de capital aberto. Demais dados referentes a evidências de conflitos 

foram obtidos por meio de divulgação nos principais meios de comunicação, periódicos, 

revistas impressas e meios eletrônicos. 

 

Para determinação do valor de mercado foram utilizados dados secundários referentes 

à cotação das ações, disponível no site da Bovespa. Os anos selecionados foram posteriores a 

1994, que formaliza a estabilização da economia brasileira, excluindo, dessa maneira 

possíveis viesses sobre os dados associados ao ambiente econômico anterior à estabilização 

da moeda real.  

 

 A data do evento foi definida conforme indicado por Dias Junior et al. (2006), 

tomando-se como base a data da publicação da primeira notícia nos periódicos especializados 

e na internet. Para tanto, definiu-se o dia do evento como o dia “zero” e os dias foram 

numerados de -20 a + 20. A janela de estimação incluiu aproximadamente notícias de 5 anos e 

contou com 17 eventos. 

  

 Para Campbell, Lo e Mackinlay (1997) citado por Soares, Rostagno e Soares (2002) o 

modelo de mercado é um modelo estatístico que estabelece uma relação linear entre o retorno 

de uma ação e o retorno do portfólio de mercado. Desta maneira, os parâmetros do modelo 

foram estimados por meio de regressão linear simples com base na janela de estimação de 41 

dias.  

 

Foram excluídos os dias sem negociação para efeito do cálculo das regressões. Depois 

de se proceder com os cálculos das regressões, estimaram-se os modelos do estudo proposto. 

Hair (2005, p. 137-142), destaca as principais análises e suposições de um modelo de 

regressão linear simples, dentre elas: linearidade da função de regressão, homocedasticidade, 

normalidade dos erros de previsão, coeficientes de correlação, ausência de correlação dos 

termos de erro e normalidade dos termos de erro. 

 

No referido cálculo dos retornos das ações foram utilizadas cotações de fechamento 

diárias, em Real. Para o cálculo de variação das ações, aplicando a metodologia de eventos 

foram utilizadas somente ações preferenciais, em razão da liquidez promovida pelo mercado 

de capitais brasileiro. 
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 Como parâmetro de pesquisa para o estudo proposto, inicialmente foi realizada uma 

busca nos principais meios de comunicação, tais como jornais Folha de São Paulo, Valor 

Econômico, O Estado de São Paulo, por anúncios envolvendo conflitos de gestão na empresa 

afetando os controladores e os acionistas minoritários. Os eventos foram localizados tanto nos 

jornais impressos quanto nos meios digitais (folha Online, valorOnline, O Estado de São 

Paulo e Correio Braziliense). 

 

 Os eventos foram selecionados por meio de pesquisa eletrônica, seguindo os mesmos 

parâmetros de Dias Junior, (2006) Esta pesquisa utilizou-se das seguintes palavras chaves: 

Bombril, disputa, conflito, minoritários. Foram selecionadas as notícia com relação a gestão 

da empresa, em ordem cronológica, de cada evento. O quadro resumo dos eventos é 

apresentado na tabela 3 abaixo: 

 

Tabela 3 - Resumo dos Conflitos Analisados 

Data de Divulgação Título da Notícia Jornalista Fonte
Tipo da 
Disputa

1 4/5/2001 Bombril deve fechar capital hoje Frederico Vasconcelo Folha de S.Paulo 4

2 17/4/2002
CVM aplica multa recorde a controlador da Bombril em 
R$ 62,5 mi Sérgio Ripardo Folha Online 3

3 15/06/2002       
Bombril adia pagamento de dividendos pela terceira 
vez

Márcio Anaya e Mônica 
Ciarelli O Estado de São Paulo 

3

4 23/7/2002 CVM ameaça entrar na Justiça contra Bombril da Folha de S.Paulo 3

5 27/8/2002
Justiça ordena penhora de ações do dono da Bombril

Monica Ciarelli O Estado de São Paulo 2

6 10/12/2002
Controlador nega negociação em curso para venda da 
Bombril Sérgio Ripardo Folha Online 1

7 24/12/2002
Bombril pode vender imóveis e até 3% das ações para 
melhorar caixa Sérgio Ripardo Folha Online 1

8 3/6/2003 Homem forte de Cragnotti retorna à Bombril Marta Barcellos 2

9 4/8/2003 Conselho da Bombril nomeia novo presidente André Vieira Valor Online 1

10 27/10/2003 Bombril renegocia débitos de R$ 57 milhões Valor Online 3

11 1/11/2003 Impasse societário da companhia se arrasta Valor Online 3

12 11/2/2004 Polícia italiana prende ex-presidente da Lazio Sérgio Ripardo Folha Online 3

13 7/7/2004
Bombril processa ex-donos e quer indenização para 
cobrir perda bilionária Sérgio Ripardo da Folha Online 3

14 29/3/2005
Antigo dono da Bombril vira alvo de dossiê sobre 
fraude Sérgio Ripardo Folha Online 2

15 18/4/2005 Decisão judicial barra acordo na Bombril Talita Moreira Jornal Valor Econômico 2

16 5/5/2005

Dossiê visa impedir retorno de ex-dono da Bombril, diz 

advogado Sérgio Ripardo Folha Online 2,3

17 5/9/2005

Bombril: CVM analisa operação contábil que elevou 

lucro no segundo trimestre Folha de São Paulo 2
 

Fonte: Elaboração da autora 
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 O evento 1 – “Bombril deve fechar o capital“ datado de 04/05/2001 recebeu 

classificação 4 em função do fechamento de capital caracterizar um conflito de interesse 

afetando os acionistas minoritários. Tal classificação obedece a classificação de Dias Junior 

(2006) que direciona parâmetros específicos a esta categoria. A mídia noticiou este evento por 

se tratar de uma exigência da Comissão de Valores Mobiliários à empresa que tenta 

reconciliar-se com seus acionistas minoritários. Desta maneira, a folha de São Paulo noticiou 

que o que está em jogo é o cumprimento da obrigação assumida pelos controladores da 

Bombril de fechar o capital e adquirir, em oferta pública, todas as ações preferenciais de que 

são titulares o BNDESPar (empresa de participações do BNDES) e fundos de pensão pelo 

preço de R$ 19,50.  

 

 O evento 2 – “CVM aplica multa recorde a controlador da Bombril em 62,5 milhões”, 

classificado como 3, diz respeito ao auto de infração aplicado pela Comissão de Valores 

Mobiliários ao acionista majoritário Sergio Cragnotti decorrente do inquérito 04/99. A 

Comissão de Valores Mobiliários multou na data do anúncio o controlador da Bombril em R$ 

62,5 milhões (valor recorde) e determinou que ele estaria inabilitado para administrar uma 

companhia aberta por cinco anos. Diante da notícia mencionada, constata-se a evidência de 

expropriação dos direitos dos acionistas minoritários por parte do controlador que utilizou os 

recursos da empresa pela maximização de sua utilidade pessoal e fez uso de informações 

privilegiadas em benefício próprio.  

 

 No evento 3 – “ Bombril adia pagamento de dividendos pela terceira vez “ – o jornal O 

Estado de São Paulo anunciou que a Bombril prorrogou pela terceira vez o pagamento de 

dividendos relativos ao exercício de 2000. A primeira data anunciada pela companhia era 25 

de abril de 2002, postergada para 15 de maio e depois para 17 de junho. Sendo que a decisão 

acrescenta um novo capítulo à longa história de procedimentos que têm contrariado os 

interesses de acionistas minoritários da empresa. A falta de pagamento de dividendos 

caracteriza por si só, um conflito de agência e  por esta razão é classificado como 3, de acordo 

com Dias Junior (2006). 

 

No Evento 4 – “CVM ameaça entra na justiça contra a Bombril”  a Folha de São Paulo 

noticiou que a  Comissão de Valores Mobiliários fez menção de promover processo e entrar 
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na justiça contra os controladores da Bombril, por suspeitas de gestão da empresa com 

alegação de que os seus acionistas minoritários foram lesados pelo envio irregular de US$ 1,3 

bilhão ao exterior, entre abril de 1996 e fevereiro de 2001. Por estas evidências de 

expropriação do direito dos pequenos investidores, o evento foi classificado como 3. 

 

 No Evento 5 – “Justiça ordena penhora das ações do dono da Bombril”, o jornal O 

Estado de São Paulo noticiou que por causa de uma dívida não paga a um dos herdeiros, as 

ações do empresário controlador Sergio Cragnotti foram penhoradas. Ronaldo Ferreira, o 

herdeiro, alega que Cragnotti não pagou o valor combinado na época da venda da companhia, 

a sete anos da data da notícia. A dívida na época (27/08/02) superava US$ 100 milhões e 

Ronaldo conseguiu que a 10. ª Vara Cível de São Paulo penhorasse a participação do 

empresário italiano na Bombril, no início de 2001. Esse tipo de notícia caracteriza conflito de 

interesses e negócios duvidosos com partes relacionadas e, em decorrência do exposto, o 

evento foi classificado como 2, caracterizando uma operação de tunneling. 

 

 No Evento 6 – “Controlador nega negociação em curso para a venda da Bombril” a 

notícia divulgada pela FolhaOnline revela que a controladora italiana da Bombril negou que 

existisse até a data da notícia (10/12/02), negociações para a venda de sua participação na 

empresa brasileira. Todavia, em fato relevante enviado à Bovespa, a Cirio Finanziaria 

reafirmou que estuda a venda de ativos considerados não-estratégicos, como suas ações na 

Bombril e no time de futebol italiano Lazio. A informação descrita, além de representar um 

tipo de informação assimétrica explicita foi classificado como 1 porque se refere a venda de 

patrimônio da empresa com empresas relacionadas.   

 

 Evento 7,  “Bombril pode vender imóveis e até 3% das ações para melhorar caixa” a 

Folha Online noticiou na data de 24/12/2002 que a Bombril poderia vender imóveis e até 3% 

do seu capital para cobrir suas necessidades operacionais nos próximos três meses 

subseqüentes a data mencionada. A autorização para a diretoria efetuar essas operações foi 

aprovada pelo conselho de administração da companhia. O fato relevante foi enviado à CVM 

(Comissão de Valores Mobiliários). No documento, a Bombril poderia vender até 1,222 

bilhões de ações preferenciais (sem direito a voto), que na época eram mantidas em tesouraria 

da própria companhia. Esses papéis representavam 3% do capital total e 4,82% do capital 

preferencial. Já os imóveis que poderiam ser vendidos não estavam relacionados às atividades 
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industriais e comerciais da empresa, diz o fato relevante, que não identifica esses bens. Este 

evento foi classificado como 1. 

 

Evento 8 – “Homem forte de Cragnotti retorna à Bombril”, em decorrência do 

acionista majoritário Sergio Cragnotti ter se tornado uma referência negativa no comando da 

empresa Bombril por apresentar problemas de gestão, causou certo impacto no mercado, 

vínculo de pessoas ligadas a ele, conforme reportagem de 03/06/2003. A volta de um 

executivo ligado à Cragnotti, no caso Joamir Alves ao comando da Bombril - em substituição 

a Gianni Grisendi, foi recebida com estranheza pelo mercado. Alves era conhecido como 

braço-direito do controvertido empresário italiano Sergio Cragnotti e seu nome, anunciado 

ontem, pegou de surpresa os acionistas minoritários e até Ronaldo Ferreira Sampaio, antigo 

dono da Bombril que conseguiu judicialmente o direito ao usufruto de 100% das ações 

ordinárias da companhia. Essa caracteriza-se como informações privilegiadas sobre as quais a 

mídia teve acesso e tal notícia foi classificada como 2, por representar negócios duvidosos 

com parte relacionadas. 

 

Evento 9 – “Conselho da Bombril nomeia novo presidente”, o jornal ValorOnline 

divulgou a notícia de que o novo conselho de administração da Bombril elegeu o ex-diretor 

comercial Wilson Antônio Nunes para a presidência interina da companhia em meados de 

agosto de 2003. Além dele, o conselho de administração escolheu também seu novo 

presidente, Valder Viana de Carvalho, ligado ao administrador judicial, José Paulo de Souza, 

ex-funcionário do Banco Central, que tem o usufruto sobre a totalidade das ações com direito 

a voto da companhia. Essa estratégia da empresa impulsionou a necessidade de transparência 

na gestão da empresa com vistas a proteger os acionistas minoritários e resgate da 

credibilidade da empresa. Tal noticia foi classificada como 1 por caracterizar mudança de 

comando na empresa. 

 

Evento 10 – “Bombril renegocia débitos de R$ 57 milhões”, o jornal Valor Online 

revelou ao mercado que a Bombril, na data de 27/10/03 estava em fase final de negociação 

com seus fornecedores, com o objetivo de conseguir a adesão das empresas a um plano de 

reestruturação do passivo, que somava cerca R$ 57 milhões. A adesão ao projeto previa o 

congelamento da dívida até janeiro, quando os valores começariam a ser pagos em 48 meses. 
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No primeiro ano, o encargo seria a metade do valor pago nos anos seguintes, quando a 

empresa esperava obter uma folga maior no seu fluxo de caixa. Desde julho, a gestão da 

empresa está sob o comando de um administrador judicial. A noticia foi revelada por um 

grande fornecedor a quem o projeto foi apresentado, os negociadores da Bombril afirmaram 

que não havia outra alternativa. " “Quem não aderisse, não receberia nem a partir de janeiro “, 

disse ele, que aceitou as condições - incluindo o compromisso de não apresentar os títulos 

vencidos em cartório - “ para preservar um cliente importante “. De acordo com a fonte, quase 

todos os grandes fornecedores aderiram ao plano apresentado, mas muitos pequenos 

continuam ameaçando a empresa - que já enfrentou três pedidos de falência, retirados após o 

pagamento do débito. Essa informação como revela a reportagem foi obtida por terceiros, no 

caso o fornecedor, que revelou os detalhes ao jornal mencionado. Caracterização de 

informação assimétrica com classificação 3 do evento. 

 

Evento 11 – “Impasse societário da companhia se arrasta”, o Valor Online noticiou 

que o desfecho legal para o impasse societário da empresa, segundo um advogado próximo ao 

caso, é o leilão das ações da empresa. Outra hipótese é um acordo entre Sampaio Ferreira, os 

acionistas preferencialistas e os representantes do grupo italiano Círio, visto que a empresa 

estava sendo administrada sob intervenção judicial. A notícia foi revelada ao jornal por 

pessoas que detinham informações privilegiadas, conforme sustentação da base teórica da 

pesquisa. O  evento foi classificado como 3, por afetar os pequenos investidores. 

 

Evento 12 – “Polícia italiana prende ex-presidente da Lazio”, essa notícia foi 

divulgada na mídia em 11/02/04 e diretamente foi associada ao caso Bombril porque o ex-

presidente da Lazio, clube da primeira divisão do futebol italiano, Sergio Cragnotti, 64, era 

sócio majoritário controlador da empresa. O empresário foi preso em sua casa, em Acquaviva 

di Montepulciano (Itália), sob acusação de falência fraudulenta de sua empresa de produtos 

alimentícios, a Círio. Segundo o juiz, a falência da Cirio "não foi o resultado de decisões 

financeiras erradas feitas por seus administradores, e sim operações de desvio premeditadas 

que tentavam dar benefícios ilícitos a Sergio Cragnotti ou a outros grupos vinculados a 

Cirio". Além da Lazio, a Cirio já teve ligações com times de futebol no Brasil --patrocinou o 

São Paulo e até o ano passado controlava a Bombril, patrocinadora do Santos. O evento 
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expõe o conflito de agência existente na empresa e, em virtude do exposto sua classificação 

do evento é 3.  

 

Evento 13 – “Bombril processa ex-dono e quer indenização para cobrir perda 

bilionária”, conforme a notícia a empresa alega que seus ex-donos descumpriram um 

contrato de compra e venda e, com isso, teve de contabilizar uma provisão de R$ 1,551 

bilhão no balanço de 2003, a fim de cobrir todos os eventuais prejuízos. O evento evidencia a 

expropriação dos acionistas minoritários e por essa razão é classificado como 3. 

 

Evento 14 – “Antigo dono da Bombril vira alvo de dossiê sobre fraude”, conforme 

noticiado pelo FolhaOnline em 29/03/2005, um dossiê tentou envolver o empresário Ronaldo 

Sampaio Ferreira, antigo dono da Bombril, em um esquema de remessa ilegal de recursos ao 

exterior. O caso surgiu no momento em que ele movia um processo para voltar ao comando 

da empresa, tirando do poder uma equipe nomeada pela Justiça há seis meses. O evento 

exposto recebe a classificação 2, em função de levantamento de suspeitas e caracterizar, 

portanto,  operações não transparentes.   

  

Evento 15 – “Decisão barra acordo na Bombril”, de acordo com o jornal Valor 

Econômico vinculado em 18/04/2005, uma decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo 

impôs um obstáculo ao acordo selado entre a Cirio e o empresário Ronaldo Sampaio Ferreira, 

antigo dono da Bombril S.A, para compartilhar a gestão da empresa. Coelho pediu o usufruto 

de ações ordinárias da Bombril S.A. para garantir o pagamento de seus honorários no 

processo de execução movido por Sampaio para cobrar do grupo italiano uma dívida de US$ 

220 milhões deixada por Sergio Cragnotti, ex-dono da Cirio.  O evento exposto apresenta 

evidências de que há conflito de agência além do cenário dos acionistas majoritários e 

minoritários se estendendo as demais partes relacionadas, no caso, o advogado, portanto, o 

evento recebe a classificação 2. 

 

Evento 16 – “Dossiê visa impedir retorno de ex-dono da Bombril”, conforme notícia 

de 05/05/05 do jornal FolhaOnline, retoma a discussão a respeito do retorno do ex-dono da 

Bombril ao comando da empresa. O dossiê tenta envolver o empresário Ronaldo Sampaio 

Ferreira, antigo dono da Bombril, em um esquema de remessa ilegal de recursos ao exterior. 
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O dossiê aponta que Ferreira, sua mulher, Alice Maria, e suas empresas (Quilombo e Newco) 

simularam operações de venda de títulos americanos (T-Bills) para a Bombril com o objetivo 

de justificar depósitos em contas bancárias no Brasil e no exterior. Há cópia de uma ordem de 

transferência de US$ 1 milhão da conta da Bombril para a Newco no dia 24 de abril de 2001. 

O advogado de Ferreira, Eduardo Munhoz, negou a ocorrência de irregularidades por parte do 

seu cliente e disse que o vazamento do dossiê visa "manchar" a reputação do ex-controlador 

da Bombril e prejudicar o retorno dele ao comando da empresa. 

A Folha Online teve acesso ao dossiê. São cópias de recibos bancários, de contratos de 

empréstimos, de compra e venda de títulos norte-americanos, uma carta enviada a um banco 

estrangeiro, relatórios internos e até um documento sigiloso um auto de infração da Receita 

Federal, que multou a Bombril no fim do ano passado.  A notícia torna evidente a questão de 

acesso a informações assimétricas e expõe também o conflito de agência entre os acionistas. 

O evento recebeu classificações 2 e 3 por apresentar-se dentro das abordagens de negócios 

duvidosos com partes relacionadas e expropriação de direito dos minoritários. 

Evento 17 “Bombril: CVM analisa operação contábil que elevou o lucro no segundo 

trimestre”, conforme o jornal a folha de São Paulo de 05/09/05, o balanço divulgado pela 

Bombril no segundo trimestre de 2005, passou por análise na área técnica da Comissão de 

Valores Mobiliários (CVM), que poderá obrigar a empresa a republicá-lo. O objeto da 

apuração foi uma operação contábil adotada pela companhia, que elevou o resultado do 

período. De abril a junho, a Bombril lucrou R$ 124,2 milhões. Para isso, contou com uma 

ajuda não-recorrente da controlada Bombril Overseas - subsidiária não-operacional que 

carrega dívidas e créditos oriundos da época de Sergio Cragnotti. No quarto trimestre de 

2004, a Bombril S.A. excluiu das demonstrações financeiras a Bombril Overseas - cujos 

documentos estão arrestados pela Justiça italiana. Para isso, fez uma provisão de R$ 255,8 

milhões, na conta de outros fluxos de caixa operacionais. A decisão foi mantida no primeiro 

trimestre de 2005. Porém, a empresa colocou a Overseas novamente no balanço no segundo 

trimestre, quando o real teve uma valorização expressiva. Para isso, contratou a Partnership 

Auditores e Consultores, que fez uma estimativa dos ativos da subsidiária. Tal notícia recebeu 

a classificação 2 do evento por se tratar de operações não transparentes e sem sustentação 

contábil-financeira O balanço da Bombril S.A. foi auditado pela BDO Trevisan, que fez 

ressalva sobre os registros contábeis da subsidiária. Essas evidências podem ser constatadas 

nas Demonstrações Contábeis financeiras da empresa apresentadas nos Anexos A, B e C desta 

dissertação.  
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3.7. Teste de Hipótese 
 

A hipótese de reação do mercado sobre o anúncio de conflitos de gestão para os 

acionistas foi testada por meio do mesmo procedimento utilizado por Costa e Camargos 

(2006).  Para investigar o relacionamento entre teoria da agência, valor da empresa e de 

desempenho da gestão, duas hipóteses formais foram propostas: 

 

Ho (hipótese nula): a média dos retornos das ações antes da data de divulgação de notícias 

envolvendo gestão e conflitos entre acionistas minoritários e majoritários é igual à média 

posterior dos retornos das ações do mercado, representando efeito nulo de retorno do 

preço das ações. 

(RAAit(anterior/posterior)  = 0) 

 

H1 (hipótese alternativa 1): a média dos retornos das ações antes da data de divulgação de 

notícias envolvendo gestão e conflitos entre acionistas minoritários e majoritários não é  

igual à média posterior dos retornos das ações do mercado, representando variação 

positiva ou negativa de retorno no preço das ações. 

(RAAit(anterior/posterior) ≠  0) 

  

Para Costa e Camargos (2006), uma vez identificada a diferença nas médias, proceder-

se-ia ao estudo de sinais. Se a média do período posterior fosse estatisticamente diferente e 

maior do que a do período anterior, confirmar-se-ia a hipótese de que não houve reflexos nos 

preços das ações e consequentemente não houve alterações no preço das ações. Enquanto que 

o contrário poder-se-ia concluir que a divulgação de notícias na mídia envolvendo problemas 

de gestão e conflitos poderiam resultar em alterações no preço das ações dado o reflexo no 

valor de suas ações no mercado.  

 

Para garantir a validade das inferências, torna-se necessário aplicar procedimentos de 

tratamento de dados como procedimentos de teste e critérios de seleção com o intuito de 

buscar uma forma simétrica para aplicação de um modelo de regressão linear. HAIR (2005). 

A metodologia de teste de eventos sugere a aplicação do teste t de student como o modelo 

estatístico apropriado para a análise dos dados (DIAS JUNIOR et al, 2006; MACKINLAY, 

1997, CORREIA, 2002). 
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O teste t avalia a significância estatística da diferença entre duas médias de amostras 

independentes, ou seja, demonstra a significância estatística de cada variável independente (y) 

na explicação da variável dependente (x). A estatística t é a razão da diferença entre as médias 

de amostras ( 21 µµ − ) e seu erro padrão. Para Hair (2005) em alguns casos, se o resultado do 

teste t for muito baixo, as variáveis relacionadas poderão ser retiradas do modelo sem que o 

coeficiente de determinação R2 seja reduzido significativamente ou o erro padrão da regressão 

seja aumentado demasiadamente. Para Anderson et al. (2005) o teste t é usado para 

determinar se cada variável independente individualmente é significante, pois representa o 

teste de significado individual de cada variável. 

 

 O erro padrão é utilizado no cálculo da estatística t e representa a medida de dispersão 

das médias ou das diferenças das médias esperadas devido à variação amostral. Refere-se ao 

percentual de variação de y que não pode ser explicado pela variação das variáveis 

independentes de x1 e x2. 

  

 O coeficiente de determinação é medido pela variável R2 que corresponde a uma 

medida da eficiência do ajuste da equação de regressão estimada. Pode ser interpretado como 

a proporção da variação na variável dependente y que é explicada pela equação de regressão 

estimada (Anderson et al., 2005, pg 495). O coeficiente pode variar entre 0 e 1, assumindo-se 

que quanto maior o valor determinado para R2 maior será o poder de explicação da equação da 

regressão e, portanto, maior o valor de previsão da variável dependente (Hair, 2005, p. 132). 

Entretanto, o coeficiente de determinação apresentado no modelo, somente foi utilizado nos 

parâmetros de estimação de beta e alfa e, portanto, não constitui objeto de análise da pesquisa 

em questão que irá focar-se na estatística t.  

  

 Com referência ao teste estatístico t da hipótese mencionada foi utilizado como 

parâmetro o  nível de significância de 5% (p-value<0,05).  

 

 O software Microsoft Excel foi utilizado para preparação dos dados a serem 

trabalhados na pesquisa (cálculo dos retornos anormais), enquanto que os testes estatísticos 

foram efetuados utilizando-se o Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) versão 

13.0. 
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3.8. Limitações 

 

A abordagem do assunto proposto depara-se com algumas limitações que merecem ser 

destacadas: 

 

 - A dificuldade para a adaptação da teoria da agência existente na literatura, que foca 

os conflitos de interesse entre gestor e proprietário para as relações entre acionistas 

minoritários e acionistas majoritários; 

 

 - Visão restrita limitada pela abordagem do estudo de uma única  empresa; 

 

- Os resultados não podem ser expandidos por se tratar de um estudo específico; 

 

 - Determinação da janela de estimação de 120 dias, por se tratar de uma decisão 

arbitrária da autora em relação aos valores observados de retornos das ações.  

 

- Limitações do próprio método de estudo de evento em função da definição da data, 

depuração dos retornos esperados e os testes estatísticos. 

 

Destaca-se ainda, como principal limitação ao desenvolvimento deste trabalho, a 

questão de validação e seleção de dados (notícias) para aplicação estatística do estudo, em 

função de ser considerada de acordo com os parâmetros de seleção da pesquisadora.   
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CAPÍTULO 4. O CASO 

 

A empresa objeto desta dissertação atua no segmento de indústria de higiene e limpeza 

e é considerada líder em seu segmento conforme pesquisas da AC Nielsen de 2004. A referida 

empresa trabalha com produtos destinados ao consumo doméstico e industrial, entre os quais 

se destacam a lã de aço, detergente líquido, saponáceos, desinfetantes, limpadores e 

amaciantes. Além desses, a empresa trabalha com outros produtos derivados do aço para as 

mais diversas aplicações na indústria. Dentre elas, as fibras de aço como pastilha e lonas para 

freios de automóveis e caminhões e sapatas para vagões ferroviários e embreagens. 

 

Apesar de a empresa comercializar diversas marcas de produtos, a palha de aço 

Bombril representa seu principal produto representando cerca de 73,3% de participação no 

mercado de esponjas de lã de aço no Brasil, com 88% de penetração nos lares brasileiros. A 

empresa conta também com 100% de share of mind e presença internacional no Mercosul, 

Estados Unidos, Japão e Oriente Médio, conforme apontado pelo relatório do APIMEC de 

maio de 2005.  

 

A Bombril S/A fabrica anualmente cerca de 200 mil toneladas de produtos e conta 

com aproximadamente 1.600 funcionários distribuídos em suas três unidades industriais, 

localizadas em São Bernardo do Campo no Estado de São Paulo, Abreu e Lima no Estado de 

Pernambuco e Sete Lagoas no Estado de Minas Gerais. 

 

A empresa Bombril S/A apresenta a estrutura societária composta por 15.395.299 

ações ordinárias nominativas e 25.358.702.774, ações preferenciais nominativas, totalizando 

um volume de 40.754.001.774 ações, sendo o capital social da empresa constituído do 

montante de R$ 585.900.000,00. 

 

Na figura 12 observa-se graficamente a composição acionária da mesma: 
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Figura 12 – Composição Acionária da Bombril 

Fonte: APIMEC(2005) 

 

Conforme pesquisa da AC Nielsen promovida em abril de 2005, as marcas Bombril 

estão bem posicionadas no mercado do primeiro ao terceiro lugar, conforme demonstra a 

tabela 4 abaixo: 

 

Tabela 4 -  Posicionamento dos produtos Bombril 

 

Produtos Posição Marca
Lã de Aço 1º Lugar Bombril
Desinfetante 2º Lugar Pinho Bril

Detergente Líquido 2º Lugar Limpol
Amaciante 2º Lugar Mon Bijou

Esponja Sintética 3º Lugar Bombril
Saponáceo 1º Lugar Sapolio Radium

Purificador de ar 3º Lugar No ar  
Fonte: AC Nielsen, (2005). 
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Torna-se pertinente a este estudo apresentar uma evolução cronológica da empresa 

desde a sua inauguração até o último ano em que este estudo irá se concentrar bem como as 

demonstrações contábeis financeiras para fins de análise quanto sua saúde financeira, em 

decorrência do conflito de agência e assimetria informacional. 

 

 Fundada em 1948 pela família Sampaio Ferreira, a empresa era inicialmente 

denominada de Abrasivos Bombril e sua linha de produção foi inspirada em um produto 

fabricado nos Estados Unidos: a lã de aço, que revolucionou o mercado de higiene e limpeza 

no Brasil. Neste ano de lançamento o produto foi um sucesso absoluto e atingiu a marca de 48 

mil unidades vendidas. 

 

Em 1961, a Abrasivos Bombril incorporou a Companhia de Produtos Químicos - 

Fábrica Belém, detentora das marcas Sapólio e Radium e aprimorou a linha desses produtos, 

incluindo uma versão cremosa, que somente era comercializada em três países europeus: 

França, Holanda e Bélgica. 

 

Com vista à expansão de sua marca a empresa em 1972, incorporou a Indústria de Lã 

de Aço Mimosa Ltda, do Rio de Janeiro e no ano seguinte, incorporou a Q'Lustro, 

vislumbrando assumir o mercado comercializado por estas marcas que detinham 25% do 

mercado nacional de lã de aço. 

 

Em decorrência das progressivas incorporações que apontavam a necessidade de 

expansão da capacidade produtiva, em 1976, a empresa investiu em uma nova e moderna 

fábrica e mudou sua linha de produção do Brooklin, em São Paulo, para a Via Anchieta, em 

São Bernardo do Campo, onde opera até os dias atuais. Nessa época, a empresa passou a 

produzir cerca de 3.600 toneladas de esponjas de aço, o que representava 2/3 da produção 

mundial. 

 

Diante de tal crescimento foram criadas condições para expansão e diversificação da 

linha de produtos passando-se a investir no seguimento de produtos químicos. Diante desse 

cenário, em 1978 nasceu o Detergente Limpol, seguido pela linha de desinfetantes, Pinho Bril 

e Kalipto, do amoníaco Fort e dos plásticos, representados pelas embalagens de lixo e 

esponjas de espuma. Neste mesmo ano, a empresa decidiu investir pesadamente em 
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publicidade e o marketing da empresa foi construído em cima de um personagem: o Garoto 

Bombril, representado por Carlos Moreno, inspiração do publicitário Washington Olivetto.  

 

Associa-se também há este ano, o crescimento de vendas da lã de aço, que atingia 

cerca de 420 milhões de unidades, época em que ser tornou sinônimo de produto, como marca 

oficial de lã de aço Bombril. 

 

Em 1981, o fundador da empresa Roberto Sampaio Ferreira faleceu e em 1º e Junho de 

1982 foi constituída a Bombril Indústria e Comércio Ltda. A grande explosão de faturamento 

resultou em mais três inaugurações de unidades fabris, de 1983 a 1987, como segue: em 1983 

foi inaugurada a Bombril Química, em Simões Filho - Bahia e lançados o amaciane Mon 

Bijou e a Esponja de lã de aço com sabão. Em 1984, inaugurou-se a Bombril Nordeste, em 

Recife - Pernambuco e em 1º de Agosto desse mesmo ano, a razão social da empresa mudou 

para Bombril S/A e passou a ter ações negociadas na Bolsa de Valores de São Paulo. Todavia 

o controle acionário continuava na mão da família Sampaio Ferreira. Em 1987, foi inaugurada 

a Bombril Minas, em Sete Lagoas - Minas Gerais. 

 

Com a abertura do capital, o grupo italiano Ferruzi adquiriu 2/3 das ações da Bombril. 

No ano seguinte vendeu o controle para a Cragnotti e Partners, de Sergio Cragnotti, que a 

partir de então obteve o controle acionário da mesma. Em 1992, a linha de lã de aço com 

sabão foi retirada de produção. Em 1993, a empresa decidiu entrar na concorrência por 

saponáceos, lançando o sabão em pó Quanto.  

 

Em função do interesse pela linha de saponáceos, a Bombril S/A adquiriu a Orniex, 

buscando  mais representatividade para explorar este segmento. 

 

Dois anos mais tarde, a Bombril consolidou uma aliança estratégica com o grupo 

Henkel, em acordo de transferência de tecnologia para a produção de sabão em pó. Ainda 

nesse ano, houve a aquisição da Vieira Garcez Química, empresa baiana fabricante de sabão 

em barra e a Bombril lança nessa época o sabão Limpol. 

 

Em 1995, a Henkel assume 25% das ações da Bombril, mas já no ano seguinte, os 

mesmos 25% voltaram para o Grupo Cragnotti e Partners. 

 



 

 

82 

 

Todavia, apesar dos investimentos, a Bombril não obteve um significativo retorno com 

essa linha, que era dominada pelo Omo da Gessy Lever e decidiu desistir dos saponáceos, 

vendendo para a Procter e Gamble - empresa norte americana- duas fábricas de sabão em pó e 

retirando-se desse segmento. Em 1996, a empresa mais uma vez foi pioneira, lançando o Mon 

Bijou 2 litros. 

 

Novas aquisições foram feitas e em 1997, a empresa decidiu explorar outros ramos, 

comprando a empresa italiana – Círio, conhecida como grande fabricante de conservas à base 

de tomate, controlada por Cragnotti. Também neste ano, como opção estratégica foram unidas 

as duas marcas Bombril e Círio, formando uma nova empresa a Bombril-Círio S/A.  

 

Em 1998, a razão social da empresa volta a ser Bombril S/A, mas neste mesmo ano, 

dando continuidade à exploração do ramo alimentício, a empresa adquiriu a Indústria 

Alimentícia Carlos de Brito, detentora da marca Peixe. O que pode ser observado pela 

elevação da conta Investimento em subsidiárias que passou de R$ 297 milhões m 31/03/1996 

para R$ 616 milhões em 31/09/1997. 

 

Entretanto, nos anos de 1999 e 2000, a empresa realizou tímidos investimentos para 

inovar sua linha de produtos e outros ativos, evidências de que a situação financeira começava 

a se deteriorar, o que pode ser verificado em suas demonstrações contábeis na conta de outros 

investimentos que passou de um saldo de 31 milhões em 1999 e foi para um saldo de 1 milhão 

em 2000 e também na conta de imobilizado que apresentava um saldo aproximadamente 77 

milhões em 1999 e passou para um saldo de 66 milhões no final dos anos 2000.Vide Anexo A 

 

Em 2001, a empresa iniciou um processo de duo-dilligence, a fim de vender 50% de 

participação à Clorox, porém isto não foi realizado em função de problemas jurídicos 

relativos ao controle acionário. Conforme noticiado pela imprensa especializada. (O Estado de 

São Paulo 27/08/2002). 

 

No ano de 2002, a empresa sofreu um grande impacto em função da repercussão das 

operações fraudulentas nos negócios de suas controladoras Cirio Finanziaria, Cragnotti e 

Partners Capital Investiment Brasil S/A e Bombril Holding S/A, representada por empresas do 

grupo de seu sócio majoritário Sergio Cragnotti. 
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Tendo a crise financeira se instalado no final de 2002, com repercussão da crise de 

fraude do Grupo italiano, a Bombril foi novamente colocada à venda, conforme noticiado pela 

imprensa especializada. O ano de 2003 foi marcado por profunda crise na empresa, passando 

esta a ser protagonista de inúmeros escândalos da mídia nacional e internacional o que 

repercutiu em seu balanço patrimonial publicado em 31/12/2003 com um prejuízo recorde de 

R$ 861 milhões. Vide Anexo A-1. 

 

Sob o comando de Sergio Cragnotti, a empresa brasileira, sinônimo de palha de aço no 

Brasil, se envolveu em sucessivos escândalos que vieram a público em meados de 2002. 

Utilizando recursos da Bombril S/A, o empresário comprou à vista, em 1997, uma empresa de 

seu o próprio grupo - a Círio Holding S/A e dois anos depois vendeu a mesma empresa a 

prazo para outra de seu grupo, caracterizando que os sócios minoritários financiaram 

Cragnotti a custo zero. (Folha Online, 17/04/02 e Revista Época - Edição 205 - 22/4/2002). 

Em análise sobre as contas patrimoniais, percebe-se um aumento significativo na conta de 

contas a receber de controladas no longo prazo, em decorrência da operação mencionada na 

reportagem, pois a empresa aumentou o saldo desta conta de R$ 9.457 milhões em 

31/03/1997 para R$ 388.321 milhões em 31/12/2001, o que representou aproximadamente 72 

vezes o valor do ativo circulante da empresa no período. Posteriormente, a conta apresentou 

saldo de R$ 468 milhões em 31/12/2002, R$ 305 milhões em 31/12/2003, R$ 187 milhões em 

31/12/2004 finalizando com um saldo de  R$ 193 milhões em 2005. 

 

Com relação às imobilizações de Capital em investimentos em subsidiárias e outras, os 

demonstrativos contábeis apontaram um saldo de R$ 210 milhões 1997, entretanto, esta conta 

apresentou um aumento substancial em 2001 e a mesma atingiu o montante de R$ 1.022 

milhões neste ano, o que representava um impacto de 721,78% no ativo circulante do período. 

Ressalta-se ainda que, esta operação foi operacionalizada por contratos de mútuos, não 

havendo, portanto remuneração por parte da controlada à controladora pelo capital investido, 

conforme identificação nas notas explicativas do balanço. Observa-se ainda que o valor da 

referida conta continuava a crescer no ano seguinte passando a R$ 1.719 milhões.  

 

Antes do investimento mencionado, em 31/03/1997 a empresa apresentava um 

equilíbrio financeiro na ordem de R$ 211 milhões. Entretanto, após o aumento de capital, a 

empresa fechou o trimestre em 31/12/1997 com um saldo negativo de R$ 34 milhões, 

evidenciando assim o desequilíbrio financeiro da empresa. Em 2000, a Bombril passou a ser 
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investigada por suspeita de remessas ilegais ao exterior durante o período de 1996 a 2001, 

sendo o montante envolvido de aproximadamente 1,3 bilhões, segundo o Ministério Público. 

 

Torna-se importante ressaltar que, a partir de 1998 o capital circulante líquido da 

empresa apresentou-se negativo até o último período analisado de 2005, partindo de R$ 38 

milhões e chegando a R$ 243 milhões no último trimestre de 2005.  

 

O endividamento tributário de curto prazo passou de R$ 9.338 milhões para R$ 124 

milhões em 2005, expondo a empresa a multas e índices de correção elevados, onerando ainda 

mais seu passivo a pagar.   

 

Conforme dados do inquérito 04/99 com 52 páginas, divulgado pela Comissão de 

Valores Mobiliários, em 24.07.97, a Bombril S/A adquiriu da Cragnotti & Partners Capital 

Investment Brasil S/A, por US$380 milhões, 100% do capital da Sagrit S.p.A., depois 

denominada Cirio Holding, que controlava a empresa italiana Cirio S.p.A., sendo que essas 

empresas eram todas controladas pela Cragnotti & Partners Capital Investment S/A com sede 

no Principado de Luxemburgo. Essa quantia em dólares correspondia a R$ 411 milhões de 

reais e representou um desequilíbrio financeiro na empresa conforme as evidências das 

principais contas mencionadas no balanço patrimonial da época.  

 

 A receita bruta da empresa que em 1997 era de R$ 528 milhões  e sofreu queda de 

10%, 6%, 4% e 11%, respectivamente até 2001, voltando a subir 15% em 2002 e tendo queda 

novamente em 2003 no auge da crise.  

 

Por fim, o patrimônio líquido da empresa partiu de um saldo positivo de R$ 633 

milhões em 1997 para um saldo negativo de R$ 587 milhões em decorrência dos prejuízos 

acumulados. Isso se deve ao estado de insolvência do grupo Círio Finanziaria S.P.A e Círio 

Holding S.P.A onde a empresa provisionou como perdas, parte dos créditos com empresas 

relacionadas no valor de R$ 1.551 milhões. 

 

O caso despertou o interesse do Banco Central (BC) em virtude das disparidades dos 

números. Os fiscais cruzaram as informações dos demonstrativos das empresas com o número 

de conta bancária que movimentavam bilhões em nome da Companhia. O ministério público 
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passou a investigar como a empresa conseguia despachar em torno de 300 milhões de dólares 

por ano para o exterior, uma vez que seu lucro somente chegava a 150 milhões de reais. 

 

As investigações tanto do BC como do Ministério Público apontaram remessas ilegais, 

evasão de divisas e lavagem de dinheiro e sucederam em bilionários autos de infração 

comprometendo o patrimônio da empresa bem como sua reputação.  

 

 Após a crise de seus ex-controladores italianos e o processo de investigação pelos 

órgãos governamentais em 2003, a empresa brasileira passou a sentir diretamente os reflexos 

da crise financeira, atrasando pagamentos de seus fornecedores e comprometendo a produção 

de seus produtos, conforme noticiado pela imprensa.  No mesmo ano, a Bombril sofreu 

pedidos de falências e suspensão temporária de seus negócios na Bolsa de Valores. Ano em 

que as receitas líquidas da empresa sofreram uma queda de 22,5% e o volume de vendas 

despencou cerca de 35%. (folha online 15/04/04). 

 

 A crise da empresa foi iniciada pelos seus controladores estrangeiros e se estendeu ao 

mercado brasileiro, sendo a empresa colocada à venda para cobrir ativos do grupo. 

 

 Ainda no exercício de 2003, conforme já mencionado, a empresa líder de seu 

segmento, fechou seus demonstrativos contábeis financeiros com um prejuízo de 1,853 

bilhões contra um lucro de R$ 603,595 do ano anterior, conforme observado na Demonstração 

do Resultado do Exercício da empresa apresentada no anexo B-1. No entanto a empresa 

justificou este prejuízo bilionário a uma provisão para cobrir os prejuízos com o grupo 

italiano. (folha Online 15/04/04). Neste ano, a referida empresa passou a ser administrada sob 

intervenção judicial.   

 

No segundo trimestre de 2004, a empresa tinha uma dívida acumulada de R$ 1,04 

bilhão, o dobro do valor registrado em seus balanços no final de 2001, sendo que um terço 

desse total correspondia a débitos fiscais e tributários, 45% dívidas com empresas controladas 

e o restante com fornecedores e instituições financeiras nacionais e estrangeiras (Dados folha 

Online 15/04/04)  

 

Com o agravamento da crise financeira, a empresa brasileira sofreu os ataques da 

concorrência. A Assolam investiu pesadamente em campanhas publicitárias e conseguiu ficar 
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com 24% de participação no mercado. A crise pelo controle acionário também norteava os 

conflitos da empresa e, por esta razão, o Tribunal de Justiça de São Paulo determinou um 

leilão para a venda do controle da empresa como forma de pagamento ao seu ex-dono, 

fraudado por Sergio Cragnotti. O leilão estava previsto para acontecer em fevereiro de 2006. 

Todavia a empresa entrou com recurso de sustação e conseguiu impedir que o leilão 

ocorresse. 

 

Em meados de 2004, providências para tirar a empresa da crise foram tomadas. Inicia-

se assim, uma gestão que se comprometera com a criação de valor para a empresa. 

 

 Nos bastidores da empresa também havia a disputa pelo controle acionário: de um 

lado a família Sampaio Ferreira, de outro o empresário Sergio Cragnotti. Esta disputa somente 

foi resolvida em abril de 2006 pela justiça concedendo o direito de comando ao antigo dono 

Sampaio Ferreira. 

 
Abaixo se resume os principais fatos ocorridos no histórico da empresa: O quadro 

exposto sintetiza os principais acontecimentos das gestões da Bombril S/A., desde sua 

abertura com a Família Sampaio até a nomeação de um administrador judicial para minimizar 

os conflitos de interesse entre os acionistas majoritários e minoritários. 

 

Período Período Período 

Gestão Sampaio Ferreira Gestão Cragnotti Administração Judicial

1948
Fundada pela família 

Sampaio Ferreira
1991

Aquisição da companhia 

pelo grupo Cragnotti & 

Partners (Itália)

2003

Em abril, constituído o usufruto 

judicial a favor da Newco 

International e nomeado o 

administrador judicial

1984 Abertura de capital, sob 

razão social Bombril S.A
1997 Aquisição da Cirio Holding 

pela Bombril S.A
2003 Em junho inicia-se o processo de 

reestruturação (Trend Bank)

1990
Aquisição de 2/3 da 

companhia pelo Grupo 

Ferruzi (Itália)

1998
Revenda da Cirio Holding 

ao grupo Cragnotti & 

Partners

2003

Em julho o administrador judicial 

recebe o usufruto dos votos de 

100% das ações ordinárias da 

Bombril S.A e tem início a 

administração judicial

2002

Grupo Cragnotti & 

Partners sob regime de 

administração 

extraordinária

2004

Em novembro tem início uma nova 

gestão sob o comando do presidente 

Bacellar nomeado pelo Conselho 

Administrativo

2005

Em novembro tem início uma nova 

gestão sob o comando do presidente 

Bacellar nomeado pelo Conselho 

Administrativo

 

Figura 13 - Histórico Gestão Administrativa da Bombril 

Fonte: Elaboração da autora 
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CAPÍTULO 5. RESULTADOS OBTIDOS  
 

A amostra consistiu de 17 eventos, considerando uma janela de -20 a +20 dias a partir 

da data o evento (dia zero). Para testar as hipóteses foi usado o teste estatístico t de Student, 

segundo descrito por MacKinlay (1997). O teste t de Student é construído como sendo: 

 

nulahipóteseasobStudentt
npadrãodesvio

x
t −= ~

/
   equação (9) 

 

A análise dos 17 eventos da amostra de anúncio evidenciou Retornos Anormais 

médios em relação ao mercado para a janela de evento de -20 a +20 dias estudada. A tabela 

com os Retornos Anormais médios de cada dia, assim como a evolução do RAA, pode ser 

visualizada no Apêndice B.  

 

De acordo com a sessão 3.7, as hipóteses nulas testadas foram: H0: os Retornos 

Anormais Acumulados são iguais a zero; ou H0: RAA=0 e H1: os Retornos Anormais (RAA) 

são diferentes de zero; ou H1: RAA≠ 0. 

 

A Tabela 05 fornece informações resumidas sobre os Retornos Anormais Acumulados do 

período em análise. 
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Tabela 5 - Estatísticas para o Retorno Anormal Acumulado (RAA) 

 
Dia Média RAA Desvio padrão RAA Teste t Valor p 

-20 -0,2740547436888606 0,2456660038866223 -4,600 0,000 

-19 -0,2596516159148563 0,2421281933952520 -4,422 0,000 

-18 -0,2650168836359942 0,2310080492642592 -4,730 0,000 

-17 -0,2670430386633772 0,2320235105973120 -4,745 0,000 

-16 -0,2714017604074885 0,2411786576438201 -4,640 0,000 

-15 -0,2798703923895871 0,2342937086087874 -4,925 0,000 

-14 -0,2851060024749123 0,2391232580464925 -4,916 0,000 

-13 -0,2858551023944736 0,2278139489399484 -5,174 0,000 

-12 -0,2813132874840083 0,2247580142146138 -5,161 0,000 

-11 -0,2976264478015230 0,2255286415308866 -5,441 0,000 

-10 -0,3052852004711444 0,2247484584469872 -5,601 0,000 

-9 -0,3075055833883306 0,2313290087216602 -5,481 0,000 

-8 -0,2841236065587434 0,2326408554680360 -5,036 0,000 

-7 -0,2701910385437712 0,2430377872437498 -4,584 0,000 

-6 -0,2648920297233739 0,2480790775186081 -4,403 0,000 

-5 -0,2494348025193977 0,2554925004359544 -4,025 0,001 

-4 -0,2421978509739648 0,2543943116362577 -3,925 0,001 

-3 -0,2477317539985223 0,2569267608755674 -3,976 0,001 

-2 -0,2520073421432626 0,2508738130780695 -4,142 0,001 

-1 -0,2743640529092607 0,2281046385881279 -4,959 0,000 

0 -0,2795589417581824 0,2262032585267106 -5,096 0,000 

1 -0,2810267916017000 0,2343561886882331 -4,944 0,000 

2 -0,2880829641585959 0,2367582970880608 -5,017 0,000 

3 -0,3096269953802083 0,2430874309141512 -5,252 0,000 

4 -0,3243308123424881 0,2409860650000765 -5,549 0,000 

5 -0,3123745650832647 0,2350161703991461 -5,480 0,000 

6 -0,3064291611029775 0,2425114791931836 -5,210 0,000 

7 -0,3030107224271122 0,2383146707491298 -5,242 0,000 

8 -0,3018693651004078 0,2299850579209447 -5,412 0,000 

9 -0,3011971071168488 0,2280768108487795 -5,445 0,000 

10 -0,3051208628746867 0,2208196378088833 -5,697 0,000 

11 -0,3014033690089770 0,2167314387143304 -5,734 0,000 

12 -0,3109321557389270 0,2240770880441345 -5,721 0,000 

13 -0,3067064687056630 0,2348771599077590 -5,384 0,000 

14 -0,3075016585851309 0,2321244279899924 -5,462 0,000 

15 -0,3217753003799947 0,2413333483649284 -5,497 0,000 

16 -0,3377201295202513 0,2515875002372913 -5,535 0,000 

17 -0,3188417484132246 0,2519276134932970 -5,218 0,000 

18 -0,3152058106219819 0,2623409189233044 -4,954 0,000 

19 -0,3199994257329558 0,2495916414586564 -5,286 0,000 

20 -0,3106512094308491 0,2553059390811667 -5,017 0,000 
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Da tabela 5, observa-se que para todos os dias considerados na análise, existem 

diferenças estatisticamente significativas (p<0,05), ou seja, rejeita-se a hipótese nula, pois a 

evidencia estatística é suficiente para dizer que os Retornos Anormais Acumulados são 

diferentes de zero. Vale ressaltar que os valores médios dos Retornos Anormais Acumulados 

para todos os dias indicam reação negativa acentuada, refletindo uma desvalorização de  

preço, o que significa que o mercado reagiu negativamente à divulgação das notícias 

estudadas.  

 
 Os resultados encontrados para a amostra analisada acusam Retornos Anormais 

Cumulativos de –31,06% ao final do vigésimo dia, para um nível de significância de 5%. Na 

amostra, porém, o pior desempenho do preço das ações ocorreu no décimo sexto dia  

denotando um comportamento de -33,77% de queda no preço das ações no mercado após a 

divulgação da notícia. 

 

 Na figura 14 pode-se observar a evolução gráfica do RAA da amostra total dos 17 

eventos  para todos os 20 dias da janela do evento. 
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Figura 14 - Gráfico 1. Distribuição do Retorno Anormal Acumulado segundo os dias (-20 a +20) 
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Pode-se notar uma distribuição do Retorno Anormal Acumulado negativo (todos os 

valores são negativos, menores que zero). Próximo do dia zero observa-se uma diminuição 

dos valores do Retorno Anormal Acumulado, apresentando logo uma estabilização a partir do 

dia 5 até aproximadamente o dia 14, para logo descrescer novamente. 

 

Os resultados encontrados para o RAA sugerem que existe uma oscilação do mercado, 

visto que, há reflexo das informações disponíveis, e estas deveriam estar contidas no preço 

das ações. Os resultados encontrados para a amostra confirmam os resultados apurados por 

outras pesquisas empíricas, a exemplo da pesquisa de Dias Junior,(2006) levando-se a refutar 

a hipótese nula e sugerindo que há absorção por parte do mercado acionário brasileiro pelas 

notícias estudadas. Tornar-se importante mencionar que, devido ao tamanho das janelas de 

evento, algum outro fator pode influenciar os dados analisados, podendo causar viés à 

pesquisa. 

 

A tabela 6, apresenta de forma resumida os valores do Retorno Anormal Individual do 

período da análise.  
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Tabela 6 - Estatísticas para o Retorno Anormal (RA) 

 
Dia Média RA Desvio padrão AR Teste t Valor p 

-20 -0,0069021152976228 0,0380368476703325 -0,748 0,465 

-19 0,0091839419402750 0,0462238682684629 0,819 0,425 

-18 -0,0053652677211378 0,0239282530115500 -0,924 0,369 

-17 -0,0020261550273830 0,0211632449140347 -0,395 0,698 

-16 -0,0043587217441112 0,0248811973680543 -0,722 0,481 

-15 -0,0084686319820987 0,0381474978299809 -0,915 0,374 

-14 -0,0052356100853252 0,0275645518217052 -0,783 0,445 

-13 -0,0007490999195614 0,0326191725589487 -0,095 0,926 

-12 0,0045418149104654 0,0221201112855480 0,847 0,410 

-11 -0,0163131603175147 0,0165442607937315 -4,066 0,001 

-10 -0,0076587526696214 0,0427502189446280 -0,739 0,471 

-9 -0,0022203829171862 0,0356023446230229 -0,257 0,800 

-8 0,0233819768295872 0,0435803507008803 2,212 0,042 

-7 0,0139325680149721 0,0298172960626948 1,927 0,072 

-6 0,0052990088203975 0,0203948766698931 1,071 0,300 

-5 0,0154572272039761 0,0515376861891217 1,237 0,234 

-4 0,0072369515454329 0,0452236024984222 0,660 0,519 

-3 -0,0055339030245575 0,0511865610826129 -0,446 0,662 

-2 -0,0042755881447403 0,0363295643488114 -0,485 0,634 

-1 -0,0223567107659980 0,0494340472735988 -1,865 0,081 

0 -0,0051948888489217 0,0493443706121005 -0,434 0,670 

1 -0,0014678498435177 0,0272275506110947 -0,222 0,827 

2 -0,0070561725568958 0,0385669833800032 -0,754 0,462 

3 -0,0215440312216125 0,0305678634793998 -2,906 0,010 

4 -0,0147038169622798 0,0240752144624560 -2,518 0,023 

5 0,0119562472592234 0,0566168509562311 0,871 0,397 

6 0,0059454039802872 0,0286001818170109 0,857 0,404 

7 0,0034184386758653 0,0254848817345660 0,553 0,588 

8 0,0011413573267043 0,0306022669887943 0,154 0,880 

9 0,0006722579835591 0,0256037915531688 0,108 0,915 

10 -0,0039237557578378 0,0391776233038838 -0,413 0,685 

11 0,0037174938657096 0,0226955785686240 0,675 0,509 

12 -0,0095287867299500 0,0216359628583221 -1,816 0,088 

13 0,0042256870332641 0,0264389745929990 0,659 0,519 

14 -0,0007951898794679 0,0151033703263141 -0,217 0,831 

15 -0,0142736417948638 0,0226654864316155 -2,597 0,019 

16 0,0033293043442248 0,0389407388587718 0,353 0,729 

17 0,0188783811070267 0,0368360834431634 2,113 0,051 

18 0,0036359377912428 0,0281128381195147 0,533 0,601 

19 -0,0047936151109740 0,0314175155060624 -0,629 0,538 

20 0,0093482163021066 0,0339430823319771 1,136 0,273 
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Observa-se por meio dos valores do retorno anormal que se pode encontrar evidencia 

estatística forte para rejeitar a hipótese nula que o retorno anormal é igual a zero no caso dos 

dias -11, -8, 3, 4 e 15. Embora não se encontrarem diferenças estatisticamente significativas 

para os outros dias analisados, entretanto não se rejeita a hipótese nula para esses dias.  

 
       A representação gráfica dos Retornos Anormais segundo os dias -20 e 20 analisados  é  

apresentada  na figura 15 abaixo: 
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Figura 15 - Gráfico 2. Distribuição do Retorno Anormal segundo os dias (-20 a +20) 

 

O gráfico da distribuição do retorno anormal apresenta diferentes picos durante os 

dias, não apresentando nenhum padrão definido. Próximo do dia zero teve um ligeiro 

aumento, mas logo depois se apresenta um declínio dos valores do Retorno Anormal. 
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CAPÍTULO 6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este trabalho, que tratou da aplicação de um estudo de evento, específico às notícias 

da Bombril S.A, se propôs a examinar as reações do mercado acionário brasileiro frente aos 

conflitos de interesse gerados no ambiente da empresa. De forma mais específica, procurou 

examinar o efeito do conflito de agência entre o principal-controlador, detentor de 

informações assimétricas, e os agentes , não diretamente ligados à gestão, de acordo com a 

variação de suas ações em relação ao Ibovespa. 

 

Desde o início deste trabalho discute-se o grau de influência das notícias de crise e 

problemas de gestão frente à reação do mercado de ações, dando-se ênfase à relevância de 

poder do acionista majoritário sobre os acionistas minoritários e conseqüente reflexo no 

desempenho e valor da empresa.  

 

As teorias relevantes para esta pesquisa figuram entre as amplamente discutidas nos 

meios acadêmicos ligados a área de finanças e remetem às implicações comportamentais de 

transparência organizacional. Especificamente, elas se relacionam aos conceitos de assimetria 

informacional e relações de agência o que impulsiona os mecanismos de proteção aos 

investidores do qual se deriva a governança corporativa, ou seja, a necessidade de 

transparência de informações, o que maximiza o valor da empresa. (BARROS, 2005). 

 

O modelo foi baseado na metodologia de estudo de eventos. Macklinlay (1997) 

conforme definido no capítulo 3, define o estudo de evento como uma metodologia que 

permite medir o efeito de determinadas informações sobre os preços das ações das empresas 

no mercado de capitais. Dentre os modelos da metodologia aplicada foi selecionado o modelo 

de mercado, o qual consiste em estimar o Retorno Anormal (RAit) pela diferença entre a taxa 

de retorno do ativo (Rit) e a taxa de retorno prevista ou esperada, de acordo com os parâmetros 

estimados de α  e β . 
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De acordo com a teoria de eficiência informacional, o resultados apontaram para a 

característica semi-forte, a qual sustenta que os preços refletem não apenas o histórico de 

comportamento de preços como também toda informação pública, tais como publicação de 

balanços, notícias de imprensa ou outras informações relevantes. 

 

Para a aplicação empírica, não foi realizada distinção no tipo de conflito de agência e 

diversas formas de disputas e reflexos de gestão foram abordadas, podendo a notícia ser de 

cunho judicial ou não, uma vez que a pesquisa visa identificar apenas se o anúncio da 

existência de rumores de crise financeira e gestão são capazes de provocar alterações 

anormais nos preços das ações no mercado.  

 

Foram identificados 56 anúncios da empresa Bombril S/A envolvendo a crise da 

empresa e conflitos de interesse, todavia foram trabalhados apenas 17 anúncios em razão de 

duplicidade de assuntos e interferência entre as janelas do evento.  

 

A exposição dos 17 eventos, conforme indicado na Tabela 3, serviram de base para a 

aplicação de testes estatísticos necessários para a realização do estudo de eventos. Diante dos 

fatos e considerando a hipótese de mercado eficiente na sua característica semi-forte, 

levantou-se a hipótese de que o preço das ações teria um retorno anormal diferenciado depois 

da divulgação das notícias publicadas para o mercado.  

 

Os resultados da análise apontaram para a evidência de que o mercado absorveu o 

impacto da maioria das notícias selecionadas, apresentando, portanto, um Retorno Anormal 

significativo para comprovar alteração no preço das ações da empresa estudada.  

 

Conforme demonstrado nos testes com base no modelo de mercado, o Retorno 

Anormal Acumulado (RAA) rejeita a hipótese nula de desempenho de Retorno Anormal igual 

a zero para os dias -11, -8, 3, 4 e 15, constatando-se um RAA diferente de zero para esses 

dias. Portanto, conforme demonstra os resultados, os preços das ações apresentaram 

oscilações negativas mediante a janela de eventos explorada e, portanto, confirma-se a 

hipótese alternativa do estudo de que Retorno Anormal Acumulado é diferente de zero, 

indicando que há variação positiva ou negativa no preço das ações. Também torna-se 

importante mencionar que não se encontraram diferenças estatisticamente significativas para 

os outros dias analisados.  
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 Por fim, considera-se que o objetivo proposto do trabalho foi alcançado, visto que se 

buscou avaliar a reação do mercado mediante a divulgação das notícias sobre conflitos de 

agência. Neste estudo pode-se concluir que o mercado acionário brasileiro é eficiente em sua 

forma semi-forte para a empresa analisada e que o comportamento das ações reagiu de forma 

negativa aos eventos estudados o que já era esperado, em função da seleção de notícias, em 

sua grande maioria, afetarem o desempenho da empresa Bombril S.A 

   

6.1 Recomendações 

 
Em função das limitações quanto à seleção de dados, seria interessante ampliar o 

número de eventos dentro do período estudado, mediante a utilização de outras fontes de 

pesquisa complementar à sites de busca e periódicos, com vistas a ampliar o horizonte 

temporal de análise, propiciando uma análise mais extensa de dados.  

  
Esta pesquisa, em função do reduzido número de eventos, avaliou a reação do mercado 

acionário frente à divulgação de notícias de crise e problemas de gestão por parte do acionista 

controlador no preço das ações de uma única companhia, com janela de estimação de 120 dias 

e janela de eventos de menos vinte dias antes da divulgação da notícia e menos vinte dias 

depois da divulgação da notícia. Sugere-se adotar outros parâmetros de janela de estimação e 

de eventos para analisar a variação do comportamento do preço das ações.  

 

A pesquisa realizada também estimou os parâmetros de alfa e beta sobre o valor de 

índice de mercado Ibovespa, o que talvez não seja o mais adequado à aplicação do estudo do 

caso proposto. Por se tratar de uma empresa do segmento de higiene e limpeza, sugere-se para 

novas pesquisas o desenvolvimento de um índice específico à empresa, no caso a Bombril 

S.A,  tomando-se por base os indexadores do ramo de atividade da mesma.   

 
Por fim, este estudo espera ter auxiliado de alguma forma para um melhor 

entendimento da questão dos retornos anormais da empresa Bombril S.A a luz da teoria da 

agência. E, portanto, recomenda-se que sejam aprofundados os testes estatísticos, buscando 

identificar outros fatores que possam vir a explicar os Retornos Anormais encontrados. A 

continuidade deste estudo permitirá entender melhor o mercado de capitais brasileiro, por 

meio da métrica de estudo de eventos e proporcionará um maior conhecimento de como 

reagem os investidores as notícias corporativos das empresas. 
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ANEXO A – Demonstrações Contábeis Financeiras de 1996 a 2000 
 Balanço Patrimonial – Bombril S/A 
 
Nao Consolidado 31/3/96 30/6/96 30/9/96 31/12/96 31/3/97 30/6/97 30/9/97 31/12/97 31/3/98 30/6/98 30/9/98 31/12/98 31/3/99 30/6/99 30/9/99 31/12/99 31/3/00 30/6/00 30/9/00 31/12/00
Ativo
Ativo Total 603633 588909 598448 617884 626395 633402 989860 983080 958003 954648 945204 1065220 1164348 1340056 1377251 1297988 1312745 1339983 1391607 1434274

Ativo Circulante 204012 181918 197467 302069 310993 316105 223998 195120 151691 163805 146143 317693 114005 148408 165238 150456 148852 183668 174027 154659

Disponivel e Inv CP 141955 122855 136806 224135 235296 241622 153391 112669 74805 83733 714 3030 637 8646 8617 8193 7373 11389 10899 17285

Creditos Comerciais CP 44435 42925 44574 55928 50877 52602 49586 56814 48883 47655 98552 303061 87950 114743 131061 128041 105064 112686 101834 127085

Duplicatas a Receber 46111 45663 47612 61736 57143 59331 56437 63025 55417 54412 57300 50049 50828 55732 54806 38814 49952 54583 58176 46231

Prov Contas Cobr Duvid -1676 -2738 -3038 -5808 -6266 -6729 -6851 -6211 -6534 -6757 -6507 0 -9930 -11493 -12256 0 -10371 -10860 -10926 0

Titulos a Receber CP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

A Receber de Control CP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 190975 0 0 0 0 0 0 0 0

Aplicacoes Financ CP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47759 44920 47052 70504 88511 55765 65483 68963 54584 56878

Outros Creditos CP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17117 0 0 0 33462 0 0 0 23976

Estoques 13047 13728 12160 15162 16560 15649 15365 12118 14231 16237 14075 11602 15371 13773 12017 14222 12199 13492 11785 10289

Outros Ativos CP 4575 2410 3927 6844 8260 6232 5656 13519 13772 16180 32802 0 10047 11246 13543 0 24216 46101 49509 0

Realizavel LP 47130 55865 45531 23605 25389 27285 59758 29408 58159 48970 62392 478154 185080 308757 306899 360567 395031 357225 402030 431431

Creditos Comerciais LP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2090 7919 2333 1811 2436 12833 2476 2658 2677 13343

A Receber de Control LP 37208 46114 35659 8135 9457 10773 42594 21862 50580 40471 53963 470235 178571 301991 299555 347734 381866 342862 390961 418088

de Coligadas - - - - - - - - - - 0 466102 174108 216656 215334 262018 318278 129635 169292 177853

de Controladas - - - - - - - - - - 50395 4133 0 0 0 85716 0 0 0 240235

de Outras Pessoas Ligads - - - - - - - - - - 3568 0 4463 85335 84221 0 63588 213227 221669 0

Outros Ativos LP 9922 9751 9872 15470 15932 16512 17164 7546 7579 8499 6339 0 4176 4955 4908 0 10689 11705 8392 0

Permanente 352491 351126 355450 292210 290013 290012 706104 758552 748153 741873 736669 269373 865263 882891 905114 786965 768862 799090 815550 848184

Inv em Subsid e Outros 297523 295142 292234 212711 210055 207168 615714 646607 632833 610820 604809 170363 767046 790141 817405 710028 695157 726459 747155 781750

Inv em Coligadas 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Invest em Subsidiarias 297409 295027 292120 - 209924 207037 615583 414412 632702 610665 604655 170208 766891 789986 817187 709997 695127 726429 747154 781749

Outros Investimentos 114 115 114 - 131 131 131 232195 131 155 154 155 155 155 218 31 30 30 1 1

Imobilizado 46929 48282 56040 71155 72231 72988 71637 73907 76256 91709 92977 93157 92524 88848 85725 76937 73705 72631 68395 66434

Imobiliz antes Deprec - - - 167395 - - - 176486 - - - 210556 - - - 198644 - - - 201507

Depreciacao Acumulada - - - -96240 - - - -102579 - - - -117399 - - - -121707 - - - -135073

Diferido 8039 7702 7176 8344 7727 9856 18753 38038 39064 39344 38883 5853 5693 3902 1984 0 0 0 0 0

Diferido antes Amort - - - 19892 - - - 44797 - - - 6750 - - - 0 0 0 0 0

Amortizacao Acumulada - - - -11548 - - - -6759 - - - -897 - - - 0 0 0 0 0

Passivo
Passivo e Patrimonio Liq 603633 588909 598448 617884 626395 633402 989860 983080 958003 954648 945204 1065220 1164348 1340056 1377251 1297988 1312745 1339983 1391607 1434274

Passivo Circulante 123660 94756 97290 87317 99571 95345 101229 228907 226245 229349 226671 355748 206428 250245 223276 286179 304394 274077 303438 291166

Financiamento CP 77107 56818 57253 28109 48285 52839 50945 174337 172421 183682 175820 248133 93721 118857 129586 108138 97331 95333 99293 158218

Financ Moeda Estrg CP - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Financ Moeda Nacion CP - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Adiant de Contr de Camb - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Debentures CP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Fornecedores CP 22859 20762 19969 23693 20861 16799 18914 18178 19473 18453 20653 41693 40328 35199 22510 24690 24714 31239 34178 33577

Impostos a Pagar CP 6011 6354 6854 6753 9338 12081 13501 11239 9116 11314 8048 17281 34921 55636 54466 68378 51628 52734 62889 54136

Dividendos a Pagar CP 6085 21 19 7371 7371 15 15 9686 9686 7 7 20000 20000 6 6 40001 40001 12 12 11300

Provisoes CP 7521 6962 7661 11021 7658 8792 9783 7914 8206 9148 19460 18499 11537 10022 10474 16293 23258 27170 21987 26528

A Pagar a Controlad CP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Outros Passivos CP 4077 3839 5534 10370 6058 4819 8071 7553 7343 6745 2683 10142 5921 30525 6234 28679 67462 67589 85079 7407

Exigivel LP 215432 228142 232206 258096 248049 251367 256065 121518 111792 90200 82915 84879 156288 260881 265879 240459 228948 256126 248347 299934

Financiamento LP 137487 140904 144426 149577 153787 157355 161406 1317 1322 1139 1148 958 76370 184685 206769 181693 168318 172889 164121 184199

Financ Moeda Estrg LP - - - - - - - - - - - - - - - 181693 - - - -

Financ Moeda Nacion LP - - - - - - - - - - - - - - - 0 - - - -

Debentures LP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Provisoes LP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

A Pagar a Controlad LP 72331 79050 78852 94478 77560 73253 71596 86036 77146 56021 49190 56034 55958 49922 12270 12197 12197 30004 31135 26882

Outros Passivos LP 5614 8188 8928 14041 16702 20759 23063 34165 33324 33040 32577 27887 23960 26274 46840 46569 48433 53233 53091 88853

Resultados de Exer Futur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Part Acionistas Minorit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Patrimonio Liquido 264541 266011 268952 272471 278775 286690 632566 632655 619966 635099 635618 624593 801632 828930 888096 771350 779403 809780 839822 843174

Capital Social 144563 197308 197308 197774 197774 221000 565039 565040 557543 578359 578359 585899 585899 582879 582879 579433 579433 579433 579433 579433

Reservas de Capital 64822 31344 31344 31344 31344 31344 31344 31344 31344 31374 31424 27899 27899 27899 27899 28477 28477 28477 28477 28477

Reservas de Reavaliacao 3650 3349 3035 2721 2399 2083 1786 1497 1170 846 594 359 206 126 96 0 0 0 0 0

Ativos Proprios - - - - - - - - - - 594 359 206 126 96 0 0 0 0 0

Ativos de Contr/Colig - - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Reserva de Lucros 25893 24862 24862 18518 18518 17404 17404 5714 10200 8594 8594 1048 1048 1049 1049 139557 139557 139557 139557 177480

Reserva Legal - - - - - - - - - - 0 1048 1048 1049 1049 10686 10686 10686 10685 14842

Reserva Estatutaria - - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Reserva p/ Contingencias - - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Reservas de Luc a Realz - - - - - - - - - - 8594 0 0 0 0 128871 128871 128871 128872 162638

Resv de Retencao de Luc - - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Resv Esp p/ Div nao Dist - - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Outras Reservas - - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Lucros Acumulados 25613 9148 12403 22114 28740 14859 16993 29060 19709 15926 16647 9388 186580 216977 276173 23883 31936 62313 92355 57784

Divida Fin Moeda Estrang - - - - - - - - - - - 39285 - - - 196102 - - - 193657
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ANEXO A-1 (Cont.) – Demonstrações Contábeis Financeiras de 2001 a 2005 
 Balanço Patrimonial – Bombril S/A 
 
Nao Consolidado 31/3/01 30/6/01 30/9/01 31/12/01 31/3/02 30/6/02 30/9/02 31/12/02 31/3/03 30/6/03 30/9/03 31/12/03 31/3/04 30/6/04 30/9/04 31/12/04 31/3/05 30/6/05 30/9/05 31/12/05
Ativo
Ativo Total 1429384 1460330 1729375 1562077 1600437 2004204 2591099 2438551 2386521 639579 673476 740160 723769 726925 729019 384047 381535 497452 512905 574366

Ativo Circulante 127084 123971 127287 124322 135774 139985 133032 144260 125158 97809 112996 105593 90192 91108 84876 74411 70942 113789 134349 140127

Disponivel e Inv CP 5901 6468 8183 5363 1969 5014 3792 2017 2852 788 405 1073 1292 1921 2225 666 1080 3914 11796 13891

Creditos Comerciais CP 85273 89190 91622 107281 121398 122471 112958 126103 109536 80190 100966 90405 75668 71992 60518 56799 56384 92808 105144 84607

Duplicatas a Receber 51419 54984 56011 45422 48302 51252 55264 50869 48021 25501 23496 33862 31148 33297 37681 34811 35820 86852 87650 123540

Prov Contas Cobr Duvid -11823 -11153 -11153 0 0 0 0 0 0 -3246 -3497 -2846 -3346 -4431 -4430 0 0 0 0 -4087

Titulos a Receber CP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2084 2455 1522 5387 6141 10446 7346 4606

A Receber de Control CP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2031 3293 0

Aplicacoes Financ CP 45677 45359 46764 47749 56555 58558 45050 62955 44670 37270 5260 863 438 454 32 1232 24 27 27 67

Outros Creditos CP 0 0 0 14110 16541 12661 12644 12279 16845 20665 75707 58526 45344 40217 25713 15369 14399 21759 47508 7267

Estoques 14919 13699 13015 11678 12407 12500 16282 16140 12770 16831 11625 14115 13232 17195 22133 16946 13478 17067 17409 14607

Outros Ativos CP 20991 14614 14467 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27022

Realizavel LP 369318 388331 433591 405600 427656 463966 510761 558127 576172 380446 397230 411489 412302 413549 419128 196839 197307 199516 200055 203059

Creditos Comerciais LP 0 0 0 17279 19053 38350 68440 90324 99176 93553 110107 106768 106623 106434 110046 10128 10250 10479 9386 9785

A Receber de Control LP 353802 373745 411181 388321 408603 425616 442321 467803 476996 286893 287123 304721 305679 307115 309082 186711 187057 189037 190669 193274

de Coligadas 105015 275821 308493 364632 378376 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

de Controladas 0 0 0 23689 30227 27739 29227 30734 32622 34488 34718 2072 2062 2077 2093 2102 2104 3648 4866 6797

de Outras Pessoas Ligads 248787 97924 102688 0 0 397877 413094 437069 444374 252405 252405 302649 303617 305038 306989 184609 184953 185389 185803 186477

Outros Ativos LP 15516 14586 22410 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Permanente 932982 948028 1168497 1032155 1037007 1400253 1947306 1736164 1685191 161324 163250 223078 221275 222268 225015 112797 113286 184147 178501 231180

Inv em Subsid e Outros 868102 939017 1157313 1021656 1025944 1387929 1932311 1718840 1673611 148521 150428 210065 208501 208314 207864 94596 94662 162276 149812 199913

Inv em Coligadas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Invest em Subsidiarias 868101 939016 1157312 1021655 1025943 1387928 1932310 1718839 1673610 148520 150427 210064 208500 208313 207863 94595 94661 162275 149811 199912

Outros Investimentos 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Imobilizado 64880 9011 11184 10499 11063 12324 14995 17324 11580 12803 12822 13013 12774 13954 17151 18201 18624 21108 26497 29683

Imobiliz antes Deprec - - - 13696 14382 15081 17901 20513 13314 - - 15794 15922 17484 21080 22607 23613 26683 32764 36791

Depreciacao Acumulada - - - -3197 -3319 -2757 -2906 -3189 -1734 - - -2781 -3148 -3530 -3929 -4406 -4989 -5575 -6267 -7108

Diferido 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 763 2192 1584

Diferido antes Amort 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - -

Amortizacao Acumulada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - -

Passivo
Passivo e Patrimonio Liq 1429384 1460330 1729375 1562077 1600437 2004204 2591099 2438551 2386521 639579 673476 740160 723769 726925 729019 384047 381535 497452 512905 574366

Passivo Circulante 218586 217546 217282 214567 209319 200303 180676 208306 199651 206356 207408 177772 178486 200487 218674 232516 235453 311578 363353 382648

Financiamento CP 101172 85292 89208 87052 69440 66943 60001 61873 52156 47119 51829 46065 43983 44876 44565 60936 48778 86921 83028 91177

Financ Moeda Estrg CP - - - - - - - 32739 - - 32739 35596 - - - - - - - -

Financ Moeda Nacion CP - - - - - - - 29134 - - 19090 10469 - - - - - - - -

Adiant de Contr de Camb - - - - - - - 0 - - 0 0 - - - - - - - -

Debentures CP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Fornecedores CP 26159 40793 50865 39343 45573 51467 61757 67271 55149 65265 68109 36985 37591 44064 46759 35455 37568 54884 64497 61737

Impostos a Pagar CP 49815 51619 29622 36454 32394 20212 15734 30586 38493 60222 43841 43876 44956 41059 58680 69974 82762 91920 96859 123873

Dividendos a Pagar CP 11300 11300 11300 11300 13148 20520 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Provisoes CP 19517 23251 26009 28245 31433 28658 29809 35914 36248 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

A Pagar a Controlad CP 0 0 0 1428 0 0 0 0 0 0 0 972 863 15766 15079 15079 15756 15660 15665 15661

Outros Passivos CP 10623 5291 10278 10745 17331 12503 13300 12662 17605 33750 43629 49874 51093 54722 53591 51072 50589 62193 103304 90200

Exigivel LP 287814 316435 380539 343507 371214 479143 630407 629431 642720 597753 714114 808420 813407 840943 809269 881292 862421 778017 758399 778930

Financiamento LP 190165 196360 243584 5861 5754 6777 10944 29017 28749 25959 30721 29205 28663 30362 36108 37352 36284 30272 23101 24427

Financ Moeda Estrg LP - - - 5861 5754 6777 10944 29017 28749 25959 30721 29205 28663 30362 36108 37352 36284 30272 23101 -

Financ Moeda Nacion LP - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -

Debentures LP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Provisoes LP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

A Pagar a Controlad LP 12770 28606 31914 228883 242791 338278 472801 442848 449068 402560 410958 478460 477588 497086 477667 494913 483527 410879 400517 419717

Outros Passivos LP 84879 91469 105041 108763 122669 134088 146662 157566 164903 169234 272435 300755 307156 313495 295494 349027 342610 336866 334781 334786

Resultados de Exer Futur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Part Acionistas Minorit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Patrimonio Liquido 922984 926349 1131554 1004003 1019904 1324758 1780016 1600814 1544150 -164530 -248046 -246032 -268124 -314505 -298924 -729761 -716339 -592143 -608847 -587212

Capital Social 579434 579434 579434 579433 579433 579434 579434 579433 582174 585900 585900 585900 585900 585900 585900 585900 585900 585900 585900 585900

Reservas de Capital 28476 28476 28476 28477 28477 28476 28476 28477 28645 28627 28627 28627 28627 28627 28627 28627 28627 28627 28627 28627

Reservas de Reavaliacao 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43413

Ativos Proprios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ativos de Contr/Colig 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43413

Reserva de Lucros 177480 177480 177480 338309 338309 338309 338309 941904 941904 941904 941904 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Reserva Legal 14842 14842 14842 22883 22883 22884 22884 53063 53063 53063 53063 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Reserva Estatutaria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Reserva p/ Contingencias 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Reservas de Luc a Realz 162638 162638 162638 315426 315426 315425 315425 888841 888841 888841 888841 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Resv de Retencao de Luc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Resv Esp p/ Div nao Dist 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Outras Reservas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Lucros Acumulados 137594 140959 346164 57784 73685 378539 833797 51000 -8573 -1720961 -1804477 -860559 -882651 -929032 -913451 -1344288 -1330866 -1206670 -1223374 -1245152

Divida Fin Moeda Estrang - - - 4964 - - - 32739 - - - 35596 - - - 37352 36381 31533 24179 25545
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ANEXO B– Demonstrações Contábeis Financeiras de 1996 a 2000 
Demonstração do Resultado - Bombril S/A 
 
Demonstr.de Resultad 31/3/96 30/6/96 30/9/96 31/12/96 31/3/97 30/6/97 30/9/97 31/12/97 31/3/98 30/6/98 30/9/98 31/12/98 31/3/99 30/6/99 30/9/99 31/12/99 31/3/00 30/6/00 30/9/00 31/12/00
Meses 3 6 9 12 3 6 9 12 3 6 9 12 3 6 9 12 3 6 9 12

Receita Bruta - - - - - - - 527686 - - 354854 476965 109158 224229 355524 495795 121751 250868 375171 503221

Rec Bruta Merc Interno - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Receita Liquida Operac 88925 182507 277296 405236 92135 185552 279809 378881 86670 171308 263319 355015 83442 175059 265869 376882 91341 189178 284048 375405

Custo Produtos Vendidos 48579 104525 160966 238577 50388 98043 144905 197002 45950 91313 137731 186026 39911 83959 130802 193129 50584 107334 159722 212385

Lucro Bruto 40346 77982 116330 166659 41747 87509 134904 181879 40720 79995 125588 168989 43531 91100 135067 183753 40757 81844 124326 163020

Despesas Operac Proprias 28003 59127 90675 129022 33344 68044 106618 131104 41645 78593 115570 174592 32309 67747 98504 134185 26889 56414 86079 119655

Despesas com Vendas 18505 39959 62549 95331 23323 48847 74926 101542 27538 49745 72411 99869 22808 47055 66478 89611 19379 42134 63102 85235

Despesas Administrativ 9498 19168 28126 33691 10021 19197 31692 29562 14107 28848 43159 74723 9501 20692 32026 44574 7510 14280 22977 34420

Lucro Operac EBIT 12343 18855 25655 37637 8403 19465 28286 50775 -925 1402 10018 -5603 11222 23353 36563 49568 13868 25430 38247 43365

Resultado Financeiro -1693 -5168 -8412 -11215 939 2141 11579 -2955 -2721 -6789 -12949 -13852 -3753 -3413 -27016 -3434 18203 17182 27103 -4622

Receitas Financeiras 10523 14105 20391 29201 11550 22983 44849 40690 6336 12675 16977 31649 50657 76108 102547 122018 24017 50496 70974 88153

Desp Fin e Juros s/ Patr 12216 19273 28803 40416 10611 20842 33270 43645 9057 19464 29926 45501 54410 79521 129563 125452 5814 33314 43871 92775

Despesas Financeiras 12216 19273 28803 40416 10611 20842 33270 43645 9057 19464 29926 45501 54410 79521 129563 125452 5814 33314 43871 92775

Juros s/Patrim Liquido 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Outras Rec Desp Operac -272 246 635 -6360 312 1634 1984 1992 1251 1895 1573 -12315 -17286 -22246 -27597 -38675 -5481 -17528 -24624 -18962

Outras Receitas Operac - - - - - - - - - - 5855 6447 4450 8062 9286 5675 1443 946 1239 0

Outras Despesas Operac - - - - - - - - - - 4282 18762 21736 30308 36883 44350 6924 18474 25863 18962

Equivalenc Patrimonial -1902 -1330 -1290 -989 -244 -874 -13405 -5090 -7363 20561 20960 11445 185483 210686 282489 227493 -14849 16473 37218 71824

Lucro Operacional 8476 12603 16588 19073 9410 22366 28444 44722 -9758 17069 19602 -20325 175666 208380 264439 234952 11741 41557 77944 91605

Resultado nao Operac 61 57 115 11856 237 -256 -659 3631 933 78 139 43837 -2379 -2458 -7979 -64585 607 586 -812 -1057

Receitas Nao Operac 174 175 297 31985 352 557 806 - 964 299 381 49330 130 130 431 986 532 653 2977 3130

Despesas Nao Operac 113 118 182 20129 115 813 1465 - 31 221 242 5493 2509 2588 8410 65571 -75 67 3789 4187

LAIR 8537 12660 16703 30929 9647 22110 27785 48353 -8825 17147 19741 23512 173287 205922 256460 170367 12348 42143 77132 90548

Provisao Impost de Rend 848 3217 3863 7570 2688 6592 9799 17098 183 1354 3181 2540 -4016 -1949 -10804 -22382 4079 3299 8051 7424

IR Diferido 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Partic/Contrib Estatut 513 694 1076 1070 554 1100 1639 559 567 397 618 0 219 440 661 0 216 415 609 0

Participacoes Estatut - - - - - - - - - - 618 0 219 440 661 0 216 415 609 0

Contribuicoes Estatut - - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Partic Acion Minoritar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Lucro Liquido 7176 8749 11764 22289 6405 14418 16347 30696 -9575 15396 15942 20972 177084 207431 266603 192749 8053 38429 68472 83124
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ANEXO B-1 (Cont.) – Demonstrações Contábeis Financeiras de 2001 a 2005 
Demonstração do Resultado - Bombril S/A 
 
Demonstr.de Resultad 31/3/01 30/6/01 30/9/01 31/12/01 31/3/02 30/6/02 30/9/02 31/12/02 31/3/03 30/6/03 30/9/03 31/12/03 31/3/04 30/6/04 30/9/04 31/12/04 31/3/05 30/6/05 30/9/05 31/12/05
Meses 3 6 9 12 3 6 9 12 3 6 9 12 3 6 9 12 3 6 9 12

Receita Bruta 111268 219326 353565 475369 141917 297640 453756 608860 118735 242396 348116 501709 137239 299906 469451 621148 172062 396986 636590 883441

Rec Bruta Merc Interno - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Receita Liquida Operac 80765 163859 270418 367829 101335 224874 369280 468575 84228 172884 249106 363626 99412 216786 339742 448448 126557 293506 468779 649212

Custo Produtos Vendidos 50035 99984 154922 212697 54604 119288 211368 292439 57847 123059 171159 239029 58212 124427 194444 254292 53851 127000 206999 287075

Lucro Bruto 30730 63875 115496 155132 46731 105586 157912 176136 26381 49825 77947 124597 41200 92359 145298 194156 72706 166506 261780 362137

Despesas Operac Proprias 28300 57949 85900 115215 31005 68725 108983 150222 31405 65999 100539 138249 40591 87843 130625 179977 43586 108710 199530 283026

Despesas com Vendas 21013 43560 64848 88772 25685 58344 90401 123452 21845 50318 77359 108355 31183 69510 108073 148075 31762 74987 144757 214001

Despesas Administrativ 7287 14389 21052 26443 5320 10381 18582 26770 9560 15681 23180 29894 9408 18333 22552 31902 11824 33723 54773 69025

Lucro Operac EBIT 2430 5926 29596 39917 15726 36861 48929 25914 -5024 -16174 -22592 -13652 609 4516 14673 14179 29120 57796 62250 79111

Resultado Financeiro -7609 -19107 -64185 -56764 4870 -87654 -214288 -174920 -11009 28238 -13080 -73949 -17761 -67648 -63467 -95518 -2215 54240 45615 332

Receitas Financeiras 15549 25862 51615 54202 20479 43533 65792 108182 29732 63803 65644 66479 901 4356 5098 6134 1069 108345 129678 121786

Desp Fin e Juros s/ Patr 23158 44969 115800 110966 15609 131187 280080 283102 40741 35565 78724 140428 18662 72004 68565 101652 3284 54105 84063 121454

Despesas Financeiras 23158 44969 115800 110966 15609 131187 280080 283102 40741 35565 78724 140428 18662 72004 68565 101652 3284 54105 84063 121454

Juros s/Patrim Liquido 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Outras Rec Desp Operac -3960 -7638 -5762 -11932 -3666 -8376 10200 -15326 -8244 -1542135 -1600614 -1603742 -2924 -2913 -1118 -317938 -6874 75289 75503 72101

Outras Receitas Operac 361 457 1062 0 159 353 21662 0 1292 4792 9556 25149 2655 6747 20353 23320 5784 100086 106501 26499

Outras Despesas Operac 4321 8095 6824 11932 3825 8729 11462 15326 9536 1546927 1610170 1628891 5579 9660 21471 341258 12658 24797 30998 -45602

Equivalenc Patrimonial 86371 102047 320341 184686 2116 363452 907188 693120 -45836 -244391 -243086 -191389 -1564 -1751 -2201 16430 -664 -19542 -27289 -24231

Lucro Operacional 77232 81228 279990 155907 19046 304283 752029 528788 -70113 -1774462 -1879372 -1882732 -21640 -67796 -52113 -382847 19367 167783 156079 127313

Resultado nao Operac 14 28 56 -4 2172 3376 -17167 4576 1349 2099 2750 10690 -84 -85 -60 -974 3 71 80 -246

Receitas Nao Operac 26 13942 14011 92 2172 3791 4463 5001 1392 2248 2899 10839 0 0 0 159 43 352 364 384

Despesas Nao Operac 12 13914 13955 96 0 415 21630 425 43 149 149 149 84 85 60 1133 40 281 284 630

LAIR 77246 81256 280046 155903 21218 307659 734862 533364 -68764 -1772363 -1876622 -1872042 -21724 -67881 -52173 -383821 19370 167854 156159 127067

Provisao Impost de Rend 0 0 -9074 0 5668 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5095 27821 31232 27931

IR Diferido -3306 -2412 0 -4926 0 -19712 -48167 -70231 -9420 -835 -21595 -18579 0 0 0 99908 0 0 0 0

Partic/Contrib Estatut 742 493 740 0 -351 -168 233 0 228 434 450 0 369 593 720 0 853 2415 4014 0

Participacoes Estatut 742 493 740 0 -351 -168 233 0 228 434 450 0 369 593 720 0 853 2415 4014 0

Contribuicoes Estatut 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Partic Acion Minoritar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Lucro Liquido 79810 83175 288380 160829 15901 327539 782796 603595 -59572 -1771962 -1855477 -1853463 -22093 -68474 -52893 -483729 13422 137618 120913 99136
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ANEXO C -  Demonstrações Contábeis Financeiras de 1996 a 2000 
Origens e Aplicações de Recursos - Bombril S/A 
 
Orig e Aplic de Recursos 31/3/96 30/6/96 30/9/96 31/12/96 31/3/97 30/6/97 30/9/97 31/12/97 31/3/98 30/6/98 30/9/98 31/12/98 31/3/99 30/6/99 30/9/99 31/12/99 31/3/00 30/6/00 30/9/00 31/12/00
Meses 3 6 9 12 3 6 9 12 3 6 9 12 3 6 9 12 3 6 9 12

Tot de Recursos Obtidos - - - 189481 - - - 398070 - - - 505660 - - - 371088 - - - 86860

Das Operacoes - - - 132900 - - - 54030 - - - 41020 - - - 37751 - - - 27385

Lucro Liquido - - - 22289 - - - 30696 - - - 20972 - - - 192749 - - - 83124

Itens q nao Afet CapCir - - - 110611 - - - 23334 - - - 20048 - - - -154998 - - - -55739

Depreciacao e Amort Ex - - - 24886 - - - 30955 - - - 75444 - - - 79185 - - - 14083

Variacoes Monetar LP - - - 0 - - - 0 - - - 0 - - - 0 - - - 0

Provis Itens nao Circ - - - 0 - - - 0 - - - 0 - - - 0 - - - 0

Venda Ativo Fixo Invest - - - 84734 - - - 3601 - - - 5365 - - - 10261 - - - 2559

Amort Desag/Agio - - - 0 - - - 0 - - - 0 - - - 0 - - - 0

Ganhos Part Societ Diver - - - 2 - - - 0 - - - 0 - - - 0 - - - 0

Equivalencia Patrimon - - - 989 - - - -11222 - - - -11445 - - - -227493 - - - -71824

Ajustes de Exerc Anter - - - 0 - - - 0 - - - 0 - - - 0 - - - 0

Credito Tribut a Recup - - - 0 - - - 0 - - - 0 - - - 0 - - - 0

Imposto Renda Diferido - - - 0 - - - 0 - - - 0 - - - -22826 - - - -557

Mutuo c/Control/Coligada - - - 0 - - - 0 - - - 0 - - - 0 - - - 0

Provis Perdas em Invest - - - 0 - - - 0 - - - 0 - - - 5875 - - - 0

Particip dos Minoritar - - - 0 - - - 0 - - - 0 - - - 0 - - - 0

Provisoes Diversas - - - 0 - - - 0 - - - 0 - - - 0 - - - 0

Outros Fluxos de Cx Ope - - - 0 - - - 0 - - - -49316 - - - 0 - - - 0

Integraliz de Capital - - - 466 - - - 344040 - - - 4021 - - - 0 - - - 0

De Terceiros - - - 56115 - - - 0 - - - 460619 - - - 333337 - - - 59475

Venda/Baixa Bens Permane - - - 0 - - - 0 - - - 0 - - - 1400 - - - 0

Divid Recebidos/Receber - - - 1066 - - - 0 - - - 459306 - - - 0 - - - 0

Incentivos Fiscais - - - 0 - - - 0 - - - 75 - - - 0 - - - 0

Aumento do Passivo LP - - - 18026 - - - 0 - - - 0 - - - 170427 - - - 59475

Reducao do Realiz LP - - - 26054 - - - 0 - - - 0 - - - 160816 - - - 0

Cap Circ Incor Cont/Coli - - - 10969 - - - 0 - - - 0 - - - 116 - - - 0

Transf Perm para Circ - - - 0 - - - 0 - - - 0 - - - 0 - - - 0

Aumto de Acoes Tesour - - - 0 - - - 0 - - - 0 - - - 0 - - - 0

Financmtos e Debent - - - 0 - - - 0 - - - 0 - - - 0 - - - 0

Outras Origens - - - 0 - - - 0 - - - 1238 - - - 578 - - - 0

Tot Recurs Aplicados - - - 40106 - - - 648947 - - - 509928 - - - 468756 - - - 87644

Aplic no Ativo Permanent - - - 32353 - - - 489676 - - - 21307 - - - 422186 - - - 6037

Aumto Investiment Perm - - - 176 - - - 438984 - - - 373 - - - 413328 - - - 10

Compra de Ativos Fixos - - - 31861 - - - 17245 - - - 20610 - - - 8858 - - - 6027

Aumento do Diferido - - - 316 - - - 33447 - - - 324 - - - 0 - - - 0

Aumento do Realiz LP - - - 0 - - - 5803 - - - 417320 - - - 0 - - - 70307

Diminuicao de Pasv LP - - - 0 - - - 138916 - - - 38171 - - - 0 - - - 0

Dividendos - - - 7371 - - - 9686 - - - 20000 - - - 40001 - - - 11300

Transf do Circ p/ Perm - - - 0 - - - 0 - - - 0 - - - 0 - - - 0

Adiant p Comp de Acoes - - - 0 - - - 0 - - - 0 - - - 0 - - - 0

Aquis Acoes Proprias - - - 0 - - - 4486 - - - 3056 - - - 6466 - - - 0

Controladas/Incorporadas - - - 0 - - - 0 - - - 0 - - - 0 - - - 0

Incorporacoes - - - 0 - - - 0 - - - 0 - - - 0 - - - 0

Particip Minoritarias - - - 0 - - - 0 - - - 0 - - - 0 - - - 0

Outros Recursos Aplic - - - 382 - - - 380 - - - 10074 - - - 103 - - - 0

Aumento Cap de Giro - - - 149375 - - - -250877 - - - -4268 - - - -97668 - - - -784

Quantidade de Acoes

Qt Acoes Total Publicada 9462943 9462943 9462943 9477675 9477675 9477675 40754002 40754002 40754002 40754002 40754002 40754002 40754002 40754002 40754002 40754002 40754002 40754002 40754002 40754002

Qt Acoes Ordinarias 3580302 3580302 3580302 3580302 3580302 3580302 15395299 15395299 15395299 15395299 15395299 15395299 15395299 15395299 15395299 15395299 15395299 15395299 15395299 15395299

Acoes Ord ex-Tesouraria - - - - - - - - - - 15395299 15395299 15395299 15395299 15395299 15395299 15395299 15395299 15395299 15395299

Acoes Ord em Tesouraria - - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Qt Acoes Preferenciais 5882641 5882641 5882641 5897373 5897373 5897373 25358703 25358703 25358703 25358703 25358703 25358703 25358703 25358703 25358703 25358703 25358703 25358703 25358703 25358703

Acoes Prefer ex-Tesour - - - - - - - - - - 24136603 25358603 25358603 24136603 24136603 24136603 24136603 24136603 25358703 24136603

Acoes Prefer em Tesour - - - - - - - - - - 1222100 100 100 1222100 1222100 1222100 1222100 1222100 0 1222100

Qt Acoes Total Publicada 9462943 9462943 9462943 9477675 9477675 9477675 40754002 40754002 40754002 40754002 40754002 40754002 40754002 40754002 40754002 40754002 40754002 40754002 40754002 40754002

Acoes Total ex-Tesour - - - - - - - 40161702 - - 39531902 40753902 40753902 39531902 39531902 39531902 39531902 39531902 40754002 39531902

Acoes em Tesouraria - - - - - - - 592300 - - 1222100 100 100 1222100 1222100 1222100 1222100 1222100 0 1222100

Qt Acoes Total Calc 9462941 9462941 9462941 9477673 9477673 40754000 40754000 40754000 40754000 40754000 40754000 40754000 40754000 40754000 40754000 40754000 40754000 40754000 40754000 40754000

Capital Circulante Liquido 80352 87162 100177 214752 211422 220760 122769 -33787 -74554 -65544 -80528 -38055 -92423 -101837 -58038 -135723 -155542 -90409 -129411 -136507  
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ANEXO C-1– (Cont.) Demonstrações Contábeis Financeiras de 2001 a 2005 
Origens e Aplicações de Recursos - Bombril S/A 
 
Orig e Aplic de Recursos 31/3/01 30/6/01 30/9/01 31/12/01 31/3/02 30/6/02 30/9/02 31/12/02 31/3/03 30/6/03 30/9/03 31/12/03 31/3/04 30/6/04 30/9/04 31/12/04 31/3/05 30/6/05 30/9/05 31/12/05
Meses 3 6 9 12 3 6 9 12 3 6 9 12 3 6 9 12 3 6 9 12

Tot de Recursos Obtidos - - - 231442 - - - 54921 - - - 3593 - - - -69212 - - - -26191

Das Operacoes - - - 210506 - - - -29536 - - - -199932 - - - -76490 - - - -26191

Lucro Liquido - - - 160829 - - - 603595 - - - -1853463 - - - -483729 - - - 99136

Itens q nao Afet CapCir - - - 49677 - - - -633131 - - - 1653531 - - - 407239 - - - -125327

Depreciacao e Amort Ex - - - 7465 - - - 783 - - - 1334 - - - 1731 - - - 2953

Variacoes Monetar LP - - - -42294 - - - 133092 - - - -68875 - - - 29436 - - - -67378

Provis Itens nao Circ - - - 0 - - - 0 - - - 0 - - - 0 - - - 0

Venda Ativo Fixo Invest - - - 92 - - - 408 - - - 5987 - - - 993 - - - 976

Amort Desag/Agio - - - 0 - - - 0 - - - 0 - - - 0 - - - 0

Ganhos Part Societ Diver - - - 0 - - - 0 - - - -9754 - - - 0 - - - 0

Equivalencia Patrimon - - - -184686 - - - -693120 - - - 191389 - - - -16429 - - - 24231

Ajustes de Exerc Anter - - - 0 - - - 0 - - - 0 - - - 0 - - - 0

Credito Tribut a Recup - - - 0 - - - 0 - - - 0 - - - 0 - - - 0

Imposto Renda Diferido - - - -4962 - - - -70231 - - - -17944 - - - 99908 - - - 0

Mutuo c/Control/Coligada - - - 274062 - - - 0 - - - 0 - - - 0 - - - 0

Provis Perdas em Invest - - - 0 - - - 0 - - - 1551394 - - - 0 - - - 0

Particip dos Minoritar - - - 0 - - - 0 - - - 0 - - - 0 - - - 0

Provisoes Diversas - - - 0 - - - 0 - - - 0 - - - 35746 - - - 26

Outros Fluxos de Cx Ope - - - 0 - - - -4063 - - - 0 - - - 255854 - - - -86135

Integraliz de Capital - - - 0 - - - 0 - - - 6617 - - - 0 - - - 0

De Terceiros - - - 20936 - - - 84457 - - - 196908 - - - 7278 - - - 0

Venda/Baixa Bens Permane - - - 0 - - - 0 - - - 0 - - - 0 - - - 0

Divid Recebidos/Receber - - - 0 - - - 0 - - - 0 - - - 0 - - - 0

Incentivos Fiscais - - - 0 - - - 0 - - - 0 - - - 0 - - - 0

Aumento do Passivo LP - - - 19910 - - - 84457 - - - 196908 - - - 7278 - - - 0

Reducao do Realiz LP - - - 1026 - - - 0 - - - 0 - - - 0 - - - 0

Cap Circ Incor Cont/Coli - - - 0 - - - 0 - - - 0 - - - 0 - - - 0

Transf Perm para Circ - - - 0 - - - 0 - - - 0 - - - 0 - - - 0

Aumto de Acoes Tesour - - - 0 - - - 0 - - - 0 - - - 0 - - - 0

Financmtos e Debent - - - 0 - - - 0 - - - 0 - - - 0 - - - 0

Outras Origens - - - 0 - - - 0 - - - 0 - - - 0 - - - 0

Tot Recurs Aplicados - - - 185180 - - - 28722 - - - 11727 - - - 16714 - - - 58225

Aplic no Ativo Permanent - - - 6842 - - - 8016 - - - 3009 - - - 8238 - - - 16999

Aumto Investiment Perm - - - 0 - - - 0 - - - 0 - - - 0 - - - 0

Compra de Ativos Fixos - - - 6842 - - - 8016 - - - 3009 - - - 8238 - - - 15415

Aumento do Diferido - - - 0 - - - 0 - - - 0 - - - 0 - - - 1584

Aumento do Realiz LP - - - 0 - - - 13922 - - - 8718 - - - 8476 - - - 3994

Diminuicao de Pasv LP - - - 178338 - - - 0 - - - 0 - - - 0 - - - 37232

Dividendos - - - 0 - - - 6784 - - - 0 - - - 0 - - - 0

Transf do Circ p/ Perm - - - 0 - - - 0 - - - 0 - - - 0 - - - 0

Adiant p Comp de Acoes - - - 0 - - - 0 - - - 0 - - - 0 - - - 0

Aquis Acoes Proprias - - - 0 - - - 0 - - - 0 - - - 0 - - - 0

Controladas/Incorporadas - - - 0 - - - 0 - - - 0 - - - 0 - - - 0

Incorporacoes - - - 0 - - - 0 - - - 0 - - - 0 - - - 0

Particip Minoritarias - - - 0 - - - 0 - - - 0 - - - 0 - - - 0

Outros Recursos Aplic - - - 0 - - - 0 - - - 0 - - - 0 - - - 0

Aumento Cap de Giro - - - 46262 - - - 26199 - - - -8134 - - - -85926 - - - -84416

Quantidade de Acoes

Qt Acoes Total Publicada 40754002 40754002 40754002 40754002 40754002 40754002 40754002 40754002 40754002 40754002 40754002 40754002 40754002 40754002 40754002 40754002 40754002 40754002 40754 40754

Qt Acoes Ordinarias 15395299 15395299 15395299 15395299 15395299 15395299 15395299 15395299 15395299 15395299 15395299 15395299 15395299 15395299 15395299 15395299 15395299 15395299 15395 15395

Acoes Ord ex-Tesouraria 15395299 15395299 15395299 15395299 15395299 15395299 15395299 15395299 15395299 15395299 15395299 15395299 15395299 15395299 15395299 15395299 15395299 15395299 15395 15395

Acoes Ord em Tesouraria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Qt Acoes Preferenciais 25358703 25358703 25358703 25358703 25358703 25358703 25358703 25358703 25358703 25358703 25358703 25358703 25358703 25358703 25358703 25358703 25358703 25358703 25359 25359

Acoes Prefer ex-Tesour 24136603 24136603 24136603 24136603 24136603 24136603 24136603 24136603 24654603 25358603 25358603 25358603 25358603 25358603 25358603 25358603 25358603 25358603 25259 25359

Acoes Prefer em Tesour 1222100 1222100 1222100 1222100 1222100 1222100 1222100 1222100 704100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 0

Qt Acoes Total Publicada 40754002 40754002 40754002 40754002 40754002 40754002 40754002 40754002 40754002 40754002 40754002 40754002 40754002 40754002 40754002 40754002 40754002 40754002 40754 40754

Acoes Total ex-Tesour 39531902 39531902 39531902 39531902 39531902 39531902 39531902 39531902 40049902 40753902 40753902 40753902 40753902 40753902 40753902 40753902 40753902 40753902 40654 40754

Acoes em Tesouraria 1222100 1222100 1222100 1222100 1222100 1222100 1222100 1222100 704100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 0

Qt Acoes Total Calc 40754000 40754000 40754000 40754000 40754000 40754000 40754000 40754000 40754000 40754000 40754000 40754000 40754000 40754000 40754000 40754000 40754000 40754 40754 40754

Capital Circulante Liquido -91502 -93575 -89995 -90245 -73545 -60318 -47644 -64046 -74493 -108547 -94412 -72179 -88294 -109379 -133798 -158105 -164511 -197789 -229004 -242521
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APÊNDICE A – Dados da Janela de Estimação de 120 dias  
 

Data IBOVESPA BOMBRIL Rm(Ln) x Ri(Ln) y

8/8/00 16.884,77 16,721640 -0,006554 -0,015964

9/8/00 16.533,67 16,529430 -0,021013 -0,011561

10/8/00 16.834,80 16,606310 0,018049 0,004640

11/8/00 17.395,00 16,731250 0,032735 0,007495

14/8/00 17.810,63 16,913840 0,023613 0,010854

15/8/00 17.744,13 16,731250 -0,003741 -0,010854

16/8/00 17.330,77 16,856180 -0,023571 0,007439

17/8/00 17.702,52 16,740860 0,021223 -0,006865

18/8/00 17.313,69 16,529430 -0,022209 -0,012710

21/8/00 17.083,38 16,625530 -0,013391 0,005797

22/8/00 17.224,43 16,539040 0,008223 -0,005216

23/8/00 17.450,44 16,577480 0,013036 0,002322

24/8/00 17.310,96 16,625530 -0,008025 0,002894

25/8/00 17.642,67 16,529430 0,018981 -0,005797

28/8/00 17.460,33 16,529430 -0,010389 0,000000

29/8/00 17.354,89 16,481380 -0,006057 -0,002911

30/8/00 17.414,28 16,625530 0,003416 0,008708

31/8/00 17.346,70 16,625530 -0,003888 0,000000

1/9/00 17.577,42 16,817740 0,013213 0,011495

4/9/00 17.613,17 16,625530 0,002032 -0,011495

5/9/00 17.424,97 16,433330 -0,010743 -0,011628

6/9/00 17.589,66 16,913840 0,009407 0,028821

8/9/00 17.433,17 16,913840 -0,008937 0,000000

11/9/00 17.287,65 16,808130 -0,008382 -0,006270

12/9/00 16.882,69 16,433330 -0,023704 -0,022551

13/9/00 16.998,51 16,769690 0,006837 0,020262

14/9/00 16.768,53 16,625530 -0,013622 -0,008634

18/9/00 15.913,13 16,346840 -0,052359 -0,016905

19/9/00 16.188,45 16,289180 0,017153 -0,003534

20/9/00 16.077,70 16,625530 -0,006865 0,020438

21/9/00 16.146,02 16,577480 0,004240 -0,002894

22/9/00 16.353,09 16,327620 0,012743 -0,015187

25/9/00 16.318,55 16,135420 -0,002114 -0,011841

26/9/00 16.254,93 16,337230 -0,003906 0,012430

6/12/00 13.945,41 15,376210 -0,153246 -0,060625

7/12/00 14.459,98 15,952820 0,036234 0,036814

8/12/00 14.982,99 16,241130 0,035531 0,017911

11/12/00 15.187,95 16,145030 0,013587 -0,005935

12/12/00 14.906,02 16,241130 -0,018737 0,005935

13/12/00 15.290,51 16,231520 0,025467 -0,000592

14/12/00 15.259,00 16,048930 -0,002063 -0,011313

15/12/00 14.987,95 16,318010 -0,017923 0,016627

18/12/00 15.082,75 16,327620 0,006305 0,000589

19/12/00 15.336,11 16,241130 0,016658 -0,005311

21/12/00 14.505,45 16,241130 -0,055686 0,000000

26/12/00 14.794,58 16,529430 0,019736 0,017596

27/12/00 15.186,15 16,337230 0,026123 -0,011696

28/12/00 15.259,29 16,625530 0,004805 0,017493

2/1/01 15.425,00 16,817740 0,010801 0,011495

3/1/01 16.599,00 16,798520 0,073353 -0,001143

4/1/01 16.675,00 16,625530 0,004568 -0,010351

5/1/01 16.410,00 16,433330 -0,016020 -0,011628

8/1/01 16.562,00 16,529430 0,009220 0,005831

9/1/01 16.976,00 16,529430 0,024690 0,000000

10/1/01 16.919,00 16,567870 -0,003363 0,002323

11/1/01 17.024,00 16,721640 0,006187 0,009238

12/1/01 16.850,00 16,721640 -0,010273 0,000000

15/1/01 16.963,00 17,298240 0,006684 0,033901

16/1/01 16.721,00 17,057990 -0,014369 -0,013986

17/1/01 17.191,00 17,202140 0,027721 0,008415

18/1/01 17.521,00 17,202140 0,019014 0,000000

19/1/01 17.530,00 16,961890 0,000514 -0,014065

22/1/01 17.392,00 17,106040 -0,007903 0,008463

Blocos de Eventos
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APÊNDICE A (Cont.)– Dados da Janela de Estimação de 120 dias  
 

Data IBOVESPA BOMBRIL Rm(Ln) x Ri(Ln) y

23/1/01 17.832,00 17,202140 0,024984 0,005602

24/1/01 17.772,00 17,682650 -0,003370 0,027550

26/1/01 17.889,00 18,259260 0,006562 0,032088

29/1/01 17.883,00 18,163160 -0,000335 -0,005277

30/1/01 17.723,00 18,259260 -0,008987 0,005277

31/1/01 17.673,00 17,298240 -0,002825 -0,054068

1/2/01 17.038,74 17,490450 -0,036548 0,011050

2/2/01 16.914,96 18,067050 -0,007291 0,032435

5/2/01 16.731,24 17,970950 -0,010921 -0,005333

6/2/01 17.006,77 18,163160 0,016334 0,010639

7/2/01 16.812,35 17,970950 -0,011498 -0,010639

8/2/01 17.243,30 18,163160 0,025310 0,010639

19/2/01 16.060,76 19,220270 -0,071045 0,056570

20/2/01 15.910,57 18,739760 -0,009395 -0,025318

21/2/01 15.593,86 18,931970 -0,020106 0,010205

22/2/01 15.910,36 18,835870 0,020093 -0,005089

23/2/01 16.157,75 19,028070 0,015429 0,010152

28/2/01 15.891,41 19,028070 -0,016621 0,000000

1/3/01 16.417,00 19,028070 0,032539 0,000000

2/3/01 16.581,00 19,028070 0,009940 0,000000

5/3/01 16.537,00 19,028070 -0,002657 0,000000

6/3/01 16.324,00 19,028070 -0,012964 0,000000

7/3/01 16.395,00 19,076120 0,004340 0,002522

8/3/01 16.227,00 19,104950 -0,010300 0,001510

9/3/01 16.123,00 19,124170 -0,006430 0,001006

12/3/01 15.527,00 19,124170 -0,037666 0,000000

13/3/01 15.584,00 19,124170 0,003664 0,000000

14/3/01 15.245,00 18,931970 -0,021993 -0,010101

15/3/01 15.061,00 19,124170 -0,012143 0,010101

16/3/01 15.237,00 18,931970 0,011618 -0,010101

19/3/01 14.836,00 18,980020 -0,026670 0,002535

22/3/01 14.067,00 18,835870 -0,053225 -0,007624

23/3/01 14.435,00 18,739760 0,025824 -0,005116

26/3/01 14.712,00 18,931970 0,019008 0,010205

27/3/01 14.835,00 18,739760 0,008326 -0,010205

28/3/01 14.632,00 18,931970 -0,013778 0,010205

30/3/01 14.438,00 18,739760 -0,013347 -0,010205

2/4/01 13.981,30 18,739760 -0,032143 0,000000

3/4/01 13.736,61 18,730150 -0,017656 -0,000513

5/4/01 14.442,51 18,451460 0,050111 -0,014991

6/4/01 14.484,51 18,730150 0,002904 0,014991

9/4/01 14.718,99 18,259260 0,016059 -0,025462

10/4/01 15.047,76 16,817740 0,022091 -0,082238

11/4/01 14.818,83 16,337230 -0,015330 -0,028988

12/4/01 14.969,37 16,279570 0,010107 -0,003536

17/4/01 14.336,90 16,337230 -0,043169 0,003536

18/4/01 14.955,36 16,327620 0,042233 -0,000588

19/4/01 14.431,08 15,856720 -0,035686 -0,029265

20/4/01 13.696,42 14,895700 -0,052250 -0,062521

23/4/01 13.892,65 15,856720 0,014225 0,062521

24/4/01 14.068,00 16,817740 0,012543 0,058841

25/4/01 14.162,75 17,288630 0,006713 0,027615

26/4/01 14.757,02 16,817740 0,041104 -0,027615

27/4/01 14.927,95 16,337230 0,011516 -0,028988

30/4/01 14.917,54 17,106040 -0,000698 0,045985

2/5/01 14.897,24 16,817740 -0,001362 -0,016997

3/5/01 15.141,91 16,817740 0,016290 0,000000

Blocos de Eventos
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APÊNDICE A (Cont.) – Dados da Janela de Estimação de 120 dias  
 

RESUMO DOS RESULTADOS

Estatística de regressão

R múltiplo 0,199535609

R-Quadrado 0,039814459

R-quadrado ajustado0,031677294

Erro padrão 0,020238016

Observações 120

ANOVA

gl SQ MQ F F de significação

Regressão 1 0,00 0,002004 4,8929149 0,0288928

Resíduo 118 0,05 0,0004096

Total 119 0,05

Coeficientes Erro padrão Stat t valor-P 95% inferiores 95% superiores Inferior 95,0% Superior 95,0%

Interseção 6,41144E-05 0,00 0,0346808 0,9723929 -0,0035968 0,003725051 -0,003596822 0,00372505

Rm(Ln) x 0,155210273 0,07 2,2119934 0,0288928 0,01625932 0,294161224 0,016259321 0,29416122
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APÊNDICE B – Dados de Cálculo Retorno Anormal (RA) e Retorno Anormal 
Acumulado (RAA) 
 

Retorno Anormal

beta 0,155210 alfa 0,000064

Data IBOVESPA BOMBRIL Rm(Ln) x Ri(Ln) y RA RAA

2/4/2001 13981,3000 18,7398 -20 -0,0321 0,0000 0,0049 -0,003272

3/4/2001 13736,6100 18,7302 -19 -0,0177 -0,0005 0,0022 -0,001109

5/4/2001 14442,5100 18,4515 -18 0,0501 -0,0150 -0,0228 -0,023942

6/4/2001 14484,5100 18,7302 -17 0,0029 0,0150 0,0145 -0,009466

9/4/2001 14718,9900 18,2593 -16 0,0161 -0,0255 -0,0280 -0,037484

10/4/2001 15047,7600 16,8177 -15 0,0221 -0,0822 -0,0857 -0,123215

11/4/2001 14818,8300 16,3372 -14 -0,0153 -0,0290 -0,0267 -0,149888

12/4/2001 14969,3700 16,2796 -13 0,0101 -0,0035 -0,0052 -0,155056

17/4/2001 14336,9000 16,3372 -12 -0,0432 0,0035 0,0102 -0,144884

18/4/2001 14955,3600 16,3276 -11 0,0422 -0,0006 -0,0072 -0,152092

19/4/2001 14431,0800 15,8567 -10 -0,0005 -0,1671 -0,1670 -0,319136

20/4/2001 13696,4200 14,8957 -9 -0,0522 -0,0625 -0,0545 -0,373611

23/4/2001 13892,6500 15,8567 -8 0,0142 0,0625 0,0602 -0,313362

24/4/2001 14068,0000 16,8177 -7 0,0125 0,0588 0,0568 -0,256532

25/4/2001 14162,7500 17,2886 -6 0,0067 0,0276 0,0265 -0,230023

26/4/2001 14757,0200 16,8177 -5 0,0411 -0,0276 -0,0341 -0,264082

27/4/2001 14927,9500 16,3372 -4 0,0115 -0,0290 -0,0308 -0,294921

30/4/2001 14917,5400 17,1060 -3 -0,0007 0,0460 0,0460 -0,248892

2/5/2001 14897,2400 16,8177 -2 -0,0014 -0,0170 -0,0169 -0,265742

3/5/2001 15141,9100 16,8177 -1 0,0163 0,0000 -0,0026 -0,268335

4/5/2001 15092,7600 16,3372 0 -0,0033 -0,0290 -0,0285 -0,296882

7/5/2001 14875,0000 16,3372 1 -0,0145 0,0000 0,0022 -0,294690

8/5/2001 14747,4100 16,3372 2 -0,0086 0,0000 0,0013 -0,293417

9/5/2001 14778,9800 16,2981 3 0,0021 -0,0024 -0,0028 -0,296211

10/5/2001 14993,4600 15,9459 4 0,0144 -0,0218 -0,0241 -0,320358

11/5/2001 14493,2000 18,0786 5 -0,0339 0,1255 0,1307 -0,189631

14/5/2001 14132,7600 17,6090 6 -0,0252 -0,0263 -0,0225 -0,212103

15/5/2001 14226,3300 18,0981 7 0,0066 0,0274 0,0263 -0,185792

16/5/2001 14714,2500 18,5971 8 0,0337 0,0272 0,0219 -0,163896

17/5/2001 14793,5100 18,6851 9 0,0054 0,0047 0,0038 -0,160071

18/5/2001 14884,0600 18,7829 10 0,0061 0,0052 0,0042 -0,155860

21/5/2001 15127,9100 18,6753 11 0,0163 -0,0057 -0,0083 -0,164192

22/5/2001 14828,8700 18,6851 12 -0,0200 0,0005 0,0036 -0,160634

23/5/2001 14691,6100 18,7340 13 -0,0093 0,0026 0,0040 -0,156640

24/5/2001 14523,2100 18,9786 14 -0,0115 0,0130 0,0147 -0,141945

25/5/2001 14310,0600 18,5873 15 -0,0148 -0,0208 -0,0186 -0,160548

28/5/2001 14302,0200 18,5873 16 -0,0006 0,0000 0,0000 -0,160525

29/5/2001 14453,9100 18,5873 17 0,0106 0,0000 -0,0017 -0,162229

30/5/2001 14489,3600 18,7829 18 0,0024 0,0105 0,0100 -0,152202

31/5/2001 14649,9800 18,8710 19 0,0110 0,0047 0,0029 -0,149300

6/6/2001 15329,0000 18,6068 20 0,0453 -0,0141 -0,0212 -0,170493

19/3/2002 14118,0000 8,5599 -20 -0,0090 -0,0170 -0,0157 -0,186164

20/3/2002 14090,0000 8,5110 -19 -0,0020 -0,0057 -0,0055 -0,191651

21/3/2002 13717,0000 8,4132 -18 -0,0268 -0,0116 -0,0075 -0,199112

22/3/2002 13312,0000 8,4132 -17 -0,0300 0,0000 0,0046 -0,194524

25/3/2002 13278,0000 8,3056 -16 -0,0026 -0,0129 -0,0125 -0,207064

26/3/2002 13570,0000 8,4034 -15 0,0218 0,0117 0,0083 -0,198795

27/3/2002 13425,0000 8,3154 -14 -0,0107 -0,0105 -0,0089 -0,207724

)( ,, tmtiit RRRA βα+−=
Parâmetros de Estimação

 
 



 

 

113 

 

APÊNDICE B (Cont.)– Dados de Cálculo Retorno Anormal (RA) e Retorno Anormal 
Acumulado (RAA) 
 

beta 0,155210 alfa 0,000064

Data IBOVESPA BOMBRIL Rm(Ln) x Ri(Ln) y RA RAA

28/3/2002 13255,0000 8,3936 -13 -0,0127 0,0094 0,0113 -0,196443

1/4/2002 13467,3000 8,3643 -12 0,0159 -0,0035 -0,0060 -0,202476

2/4/2002 13245,1000 8,2664 -11 -0,0166 -0,0118 -0,0092 -0,211723

3/4/2002 13084,8000 8,2664 -10 -0,0122 0,0000 0,0018 -0,209897

4/4/2002 13360,3000 8,3349 -9 0,0208 0,0082 0,0050 -0,204945

5/4/2002 13276,3000 8,3154 -8 -0,0063 -0,0024 -0,0014 -0,206380

8/4/2002 13159,5000 8,4132 -7 -0,0088 0,0117 0,0130 -0,193377

9/4/2002 13195,0000 8,5012 -6 0,0027 0,0104 0,0099 -0,183448

10/4/2002 13416,1000 8,4817 -5 0,0166 -0,0023 -0,0049 -0,188396

11/4/2002 13411,4000 8,4132 -4 -0,0004 -0,0081 -0,0081 -0,196512

12/4/2002 13750,8000 9,5382 -3 0,0250 0,1255 0,1216 -0,074950

15/4/2002 13471,9000 9,2447 -2 -0,0205 -0,0313 -0,0281 -0,103087

16/4/2002 13622,6000 9,0002 -1 0,0111 -0,0268 -0,0286 -0,131688

17/4/2002 13732,0000 9,0002 0 0,0080 0,0000 -0,0013 -0,132994

18/4/2002 13573,1000 8,6186 1 -0,0116 -0,0433 -0,0416 -0,174568

19/4/2002 13478,3000 8,5991 2 -0,0070 -0,0023 -0,0012 -0,175817

22/4/2002 13224,1000 8,6088 3 -0,0190 0,0011 0,0040 -0,171789

23/4/2002 13188,0000 8,4034 4 -0,0027 -0,0242 -0,0238 -0,195581

24/4/2002 13380,8000 8,7947 5 0,0145 0,0455 0,0432 -0,152384

25/4/2002 13272,7000 8,6088 6 -0,0081 -0,0214 -0,0202 -0,172550

26/4/2002 13075,5000 8,5110 7 -0,0150 -0,0114 -0,0092 -0,181720

29/4/2002 13090,2000 8,5110 8 0,0011 0,0000 -0,0002 -0,181958

30/4/2002 13085,1000 8,5991 9 -0,0004 0,0103 0,0103 -0,171670

2/5/2002 12538,2000 8,4132 10 -0,0427 -0,0219 -0,0153 -0,186960

3/5/2002 12609,7000 8,2175 11 0,0057 -0,0235 -0,0245 -0,211437

6/5/2002 12430,2000 7,9730 12 -0,0143 -0,0302 -0,0281 -0,239490

7/5/2002 12342,4000 7,9827 13 -0,0071 0,0012 0,0023 -0,237228

8/5/2002 12616,8000 7,9730 14 0,0220 -0,0012 -0,0047 -0,241931

9/5/2002 12101,9000 7,9632 15 -0,0417 -0,0012 0,0052 -0,236756

10/5/2002 12130,1000 7,9632 16 0,0023 0,0000 -0,0004 -0,237245

13/5/2002 12002,3000 7,8262 17 -0,0106 -0,0173 -0,0158 -0,253014

14/5/2002 12204,1000 7,9240 18 0,0167 0,0124 0,0098 -0,243243

15/5/2002 12349,5000 8,0121 19 0,0118 0,0110 0,0091 -0,234096

16/5/2002 12660,1000 8,0708 20 0,0248 0,0073 0,0034 -0,230716

17/5/2002 12699,1000 8,0121 -20 0,0031 -0,0073 -0,0078 -0,238557

20/5/2002 12667,7000 7,9500 -19 -0,0025 -0,0078 -0,0075 -0,246017

21/5/2002 12701,2000 7,9900 -18 0,0026 0,0050 0,0045 -0,241472

22/5/2002 12367,9000 7,8900 -17 -0,0266 -0,0126 -0,0085 -0,250003

23/5/2002 12555,7000 7,8500 -16 0,0151 -0,0051 -0,0075 -0,257489

24/5/2002 12573,9000 7,6000 -15 0,0014 -0,0324 -0,0327 -0,290143

27/5/2002 12698,3000 7,6000 -14 0,0098 0,0000 -0,0016 -0,291735

28/5/2002 12728,1000 7,5900 -13 0,0023 -0,0013 -0,0017 -0,293480

29/5/2002 12985,1000 7,2400 -12 0,0200 -0,0472 -0,0504 -0,343857

31/5/2002 12861,4000 6,9000 -11 -0,0096 -0,0481 -0,0467 -0,390536

3/6/2002 12659,0000 7,0000 -10 -0,0159 0,0144 0,0168 -0,373749

4/6/2002 12600,0000 6,6100 -9 -0,0047 -0,0573 -0,0567 -0,430414

5/6/2002 12590,0000 7,0500 -8 -0,0008 0,0644 0,0645 -0,365911  
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APÊNDICE B (Cont.)– Dados de Cálculo Retorno Anormal (RA) e Retorno Anormal 
Acumulado (RAA) 
 

beta 0,155210 alfa 0,000064

Data IBOVESPA BOMBRIL Rm(Ln) x Ri(Ln) y RA RAA

6/6/2002 12113,0000 6,8000 -7 -0,0386 -0,0361 -0,0302 -0,396086

7/6/2002 12283,0000 7,1000 -6 0,0139 0,0432 0,0409 -0,355141

10/6/2002 12600,0000 7,3000 -5 0,0255 0,0278 0,0238 -0,331380

11/6/2002 12210,0000 7,3900 -4 -0,0314 0,0123 0,0171 -0,314311

12/6/2002 12133,0000 7,1000 -3 -0,0063 -0,0400 -0,0391 -0,353426

13/6/2002 11962,0000 7,1000 -2 -0,0142 0,0000 0,0021 -0,351287

14/6/2002 11699,0000 7,0800 -1 -0,0222 -0,0028 0,0006 -0,350722

17/6/2002 11937,0000 7,1900 0 0,0201 0,0154 0,0122 -0,338494

18/6/2002 11821,0000 7,1700 1 -0,0098 -0,0028 -0,0013 -0,339828

19/6/2002 11493,0000 7,0000 2 -0,0281 -0,0240 -0,0197 -0,359520

20/6/2002 10909,0000 6,5000 3 -0,0522 -0,0741 -0,0661 -0,425598

21/6/2002 10398,0000 6,6500 4 -0,0480 0,0228 0,0302 -0,395401

24/6/2002 10759,0000 7,1000 5 0,0341 0,0655 0,0601 -0,335285

25/6/2002 10706,0000 7,0900 6 -0,0049 -0,0014 -0,0007 -0,335992

26/6/2002 10691,0000 7,2000 7 -0,0014 0,0154 0,0155 -0,320443

27/6/2002 11013,0000 7,4000 8 0,0297 0,0274 0,0227 -0,297714

28/6/2002 11139,0000 7,5500 9 0,0114 0,0201 0,0182 -0,279476

1/7/2002 10892,0000 7,1000 10 -0,0224 -0,0615 -0,0580 -0,337512

2/7/2002 10846,0000 7,4000 11 -0,0042 0,0414 0,0420 -0,295534

3/7/2002 10636,0000 7,1500 12 -0,0196 -0,0344 -0,0314 -0,326931

4/7/2002 10655,0000 7,2500 13 0,0018 0,0139 0,0135 -0,313383

5/7/2002 10524,0000 7,2800 14 -0,0124 0,0041 0,0060 -0,307398

8/7/2002 10687,0000 7,2500 15 0,0154 -0,0041 -0,0066 -0,313977

10/7/2002 10556,0000 7,3500 16 -0,0123 0,0137 0,0155 -0,298428

11/7/2002 10806,0000 7,5900 17 0,0234 0,0321 0,0284 -0,269994

12/7/2002 10967,0000 7,9100 18 0,0148 0,0413 0,0389 -0,231057

15/7/2002 10633,0000 8,0000 19 -0,0309 0,0113 0,0161 -0,215007

16/7/2002 10578,0000 8,1500 20 -0,0052 0,0186 0,0193 -0,195690

24/6/2002 10759,0000 7,1000 -20 0,0341 0,0655 0,0601 -0,135573

25/6/2002 10706,0000 7,0900 -19 -0,0049 -0,0014 -0,0007 -0,136281

26/6/2002 10691,0000 7,2000 -18 -0,0014 0,0154 0,0155 -0,120731

27/6/2002 11013,0000 7,4000 -17 0,0297 0,0274 0,0227 -0,098002

28/6/2002 11139,0000 7,5500 -16 0,0114 0,0201 0,0182 -0,079764

1/7/2002 10892,0000 7,1000 -15 -0,0224 -0,0615 -0,0580 -0,137801

2/7/2002 10846,0000 7,4000 -14 -0,0042 0,0414 0,0420 -0,095823

3/7/2002 10636,0000 7,1500 -13 -0,0196 -0,0344 -0,0314 -0,127220

4/7/2002 10655,0000 7,2500 -12 0,0018 0,0139 0,0135 -0,113672

5/7/2002 10524,0000 7,2800 -11 -0,0124 0,0041 0,0060 -0,107687

8/7/2002 10687,0000 7,2500 -10 0,0154 -0,0041 -0,0066 -0,114266

10/7/2002 10556,0000 7,3500 -9 -0,0123 0,0137 0,0155 -0,098717

11/7/2002 10806,0000 7,5900 -8 0,0234 0,0321 0,0284 -0,070283

12/7/2002 10967,0000 7,9100 -7 0,0148 0,0413 0,0389 -0,031346

15/7/2002 10633,0000 8,0000 -6 -0,0309 0,0113 0,0161 -0,015296

16/7/2002 10578,0000 8,1500 -5 -0,0052 0,0186 0,0193 0,004021

17/7/2002 10755,0000 8,2000 -4 0,0166 0,0061 0,0035 0,007498

18/7/2002 10813,0000 8,3100 -3 0,0054 0,0133 0,0124 0,019924

19/7/2002 10583,0000 8,3200 -2 -0,0215 0,0012 0,0045 0,024400  
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APÊNDICE B (Cont.)– Dados de Cálculo Retorno Anormal (RA) e Retorno Anormal 
Acumulado (RAA) 
 

beta 0,155210 alfa 0,000064

Data IBOVESPA BOMBRIL Rm(Ln) x Ri(Ln) y RA RAA

22/7/2002 9892,0000 6,9000 -1 -0,0675 -0,1871 -0,1767 -0,152325

23/7/2002 9746,0000 7,0900 0 -0,0149 0,0272 0,0294 -0,122917

24/7/2002 9937,0000 7,4900 1 0,0194 0,0549 0,0518 -0,071110

25/7/2002 9666,0000 7,0900 2 -0,0277 -0,0549 -0,0507 -0,121766

26/7/2002 9217,0000 7,1000 3 -0,0476 0,0014 0,0087 -0,113038

29/7/2002 9240,0000 7,0000 4 0,0025 -0,0142 -0,0146 -0,127674

30/7/2002 9342,0000 6,9500 5 0,0110 -0,0072 -0,0089 -0,136610

31/7/2002 9763,0000 6,9500 6 0,0441 0,0000 -0,0069 -0,143516

1/8/2002 9759,6000 6,9000 7 -0,0003 -0,0072 -0,0072 -0,150746

2/8/2002 9852,0000 6,8700 8 0,0094 -0,0044 -0,0059 -0,156630

5/8/2002 9469,8000 6,7500 9 -0,0396 -0,0176 -0,0115 -0,168175

6/8/2002 9755,0000 6,9000 10 0,0297 0,0220 0,0173 -0,150865

7/8/2002 9869,6000 6,8800 11 0,0117 -0,0029 -0,0048 -0,155645

8/8/2002 10315,6000 6,8800 12 0,0442 0,0000 -0,0069 -0,162569

9/8/2002 9985,7000 6,8000 13 -0,0325 -0,0117 -0,0067 -0,169284

12/8/2002 9723,6000 6,7000 14 -0,0266 -0,0148 -0,0108 -0,180035

13/8/2002 9444,1000 6,6900 15 -0,0292 -0,0015 0,0030 -0,177066

14/8/2002 9343,0000 6,8500 16 -0,0108 0,0236 0,0252 -0,151825

15/8/2002 9183,2000 7,3600 17 -0,0173 0,0718 0,0744 -0,077400

16/8/2002 9526,2000 8,1000 18 0,0367 0,0958 0,0900 0,012648

19/8/2002 9416,7000 8,0000 19 -0,0116 -0,0124 -0,0107 0,001956

20/8/2002 9263,0000 8,6000 20 -0,0165 0,0723 0,0748 0,076767

30/7/2002 9342,0000 6,9500 -20 0,0110 -0,0072 -0,0089 0,067830

31/7/2002 9763,0000 6,9500 -19 0,0441 0,0000 -0,0069 0,060924

1/8/2002 9759,6000 6,9000 -18 -0,0003 -0,0072 -0,0072 0,053694

2/8/2002 9852,0000 6,8700 -17 0,0094 -0,0044 -0,0059 0,047810

5/8/2002 9469,8000 6,7500 -16 -0,0396 -0,0176 -0,0115 0,036266

6/8/2002 9755,0000 6,9000 -15 0,0297 0,0220 0,0173 0,053575

7/8/2002 9869,6000 6,8800 -14 0,0117 -0,0029 -0,0048 0,048795

8/8/2002 10315,6000 6,8800 -13 0,0442 0,0000 -0,0069 0,041871

9/8/2002 9985,7000 6,8000 -12 -0,0325 -0,0117 -0,0067 0,035156

12/8/2002 9723,6000 6,7000 -11 -0,0266 -0,0148 -0,0108 0,024405

13/8/2002 9444,1000 6,6900 -10 -0,0292 -0,0015 0,0030 0,027374

14/8/2002 9343,0000 6,8500 -9 -0,0108 0,0236 0,0252 0,052615

15/8/2002 9183,2000 7,3600 -8 -0,0173 0,0718 0,0744 0,127040

16/8/2002 9526,2000 8,1000 -7 0,0367 0,0958 0,0900 0,217088

19/8/2002 9416,7000 8,0000 -6 -0,0116 -0,0124 -0,0107 0,206396

20/8/2002 9263,0000 8,6000 -5 -0,0165 0,0723 0,0748 0,281207

21/8/2002 9437,6000 8,0000 -4 0,0187 -0,0723 -0,0753 0,205924

22/8/2002 9702,5000 8,0000 -3 0,0277 0,0000 -0,0044 0,201563

23/8/2002 9676,3000 8,0000 -2 -0,0027 0,0000 0,0004 0,201919

26/8/2002 10097,5000 7,9000 -1 0,0426 -0,0126 -0,0193 0,182663

27/8/2002 10371,9000 7,8300 0 0,0268 -0,0089 -0,0131 0,169537

28/8/2002 10379,8000 7,8300 1 0,0008 0,0000 -0,0002 0,169355

29/8/2002 10455,3000 7,6500 2 0,0072 -0,0233 -0,0244 0,144909

30/8/2002 10382,2000 7,5000 3 -0,0070 -0,0198 -0,0188 0,126131

2/9/2002 10378,4000 7,4000 4 -0,0004 -0,0134 -0,0134 0,112701  
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APÊNDICE B (Cont.)– Dados de Cálculo Retorno Anormal (RA) e Retorno Anormal 
Acumulado (RAA) 
 

beta 0,155210 alfa 0,000064

Data IBOVESPA BOMBRIL Rm(Ln) x Ri(Ln) y RA RAA

3/9/2002 10135,8000 7,2300 5 -0,0237 -0,0232 -0,0196 0,093067

4/9/2002 9996,8000 7,4000 6 -0,0138 0,0232 0,0253 0,118387

5/9/2002 9723,4000 7,3900 7 -0,0277 -0,0014 0,0029 0,121274

6/9/2002 9716,9000 7,4400 8 -0,0007 0,0067 0,0068 0,128057

9/9/2002 9954,3000 7,3000 9 0,0241 -0,0190 -0,0228 0,105250

10/9/2002 9960,1000 7,2000 10 0,0006 -0,0138 -0,0139 0,091302

11/9/2002 10182,2000 7,2900 11 0,0221 0,0124 0,0089 0,100238

12/9/2002 10172,5000 7,2500 12 -0,0010 -0,0055 -0,0054 0,094819

13/9/2002 10180,9000 7,9500 13 0,0008 0,0922 0,0920 0,186798

16/9/2002 9831,0000 7,7500 14 -0,0350 -0,0255 -0,0201 0,166683

17/9/2002 9650,0000 8,0000 15 -0,0186 0,0317 0,0346 0,201251

18/9/2002 9505,3000 8,3100 16 -0,0151 0,0380 0,0403 0,241550

19/9/2002 9372,3000 8,5300 17 -0,0141 0,0261 0,0283 0,269803

20/9/2002 9585,4000 8,4500 18 0,0225 -0,0094 -0,0130 0,256826

23/9/2002 9264,1000 7,7500 19 -0,0341 -0,0865 -0,0812 0,175580

24/9/2002 9148,4000 7,5300 20 -0,0126 -0,0288 -0,0269 0,148669

11/11/2002 9886,0000 8,9900 -20 0,0026 0,0045 0,0040 0,152656

12/11/2002 9721,0000 8,5500 -19 -0,0168 -0,0502 -0,0476 0,105022

13/11/2002 9764,0000 7,9000 -18 0,0044 -0,0791 -0,0798 0,025205

14/11/2002 9884,0000 8,0000 -17 0,0122 0,0126 0,0106 0,035823

18/11/2002 9971,0000 8,5600 -16 0,0088 0,0677 0,0662 0,102058

19/11/2002 9971,0000 8,7900 -15 0,0000 0,0265 0,0265 0,128508

20/11/2002 10088,0000 8,6000 -14 0,0117 -0,0219 -0,0237 0,104781

21/11/2002 10289,0000 8,4900 -13 0,0197 -0,0129 -0,0160 0,088781

22/11/2002 10404,0000 8,4000 -12 0,0111 -0,0107 -0,0124 0,076335

25/11/2002 10246,0000 8,1500 -11 -0,0153 -0,0302 -0,0279 0,048432

26/11/2002 10132,0000 8,3100 -10 -0,0112 0,0194 0,0211 0,069546

27/11/2002 10226,0000 8,4000 -9 0,0092 0,0108 0,0093 0,078821

28/11/2002 10239,0000 8,4900 -8 0,0013 0,0107 0,0104 0,089217

29/11/2002 10509,0000 8,5300 -7 0,0260 0,0047 0,0006 0,089813

2/12/2002 10673,7000 8,6500 -6 0,0156 0,0140 0,0115 0,101306

3/12/2002 10662,8000 8,1200 -5 -0,0010 -0,0632 -0,0631 0,038171

4/12/2002 10640,1000 8,3900 -4 -0,0021 0,0327 0,0330 0,071148

5/12/2002 10413,0000 8,0100 -3 -0,0216 -0,0463 -0,0431 0,028083

6/12/2002 10569,0000 8,0900 -2 0,0149 0,0099 0,0076 0,035649

9/12/2002 10338,7000 7,9000 -1 -0,0220 -0,0238 -0,0204 0,015238

10/12/2002 10331,3000 8,0000 0 -0,0007 0,0126 0,0126 0,027864

11/12/2002 10613,6000 8,0800 1 0,0270 0,0100 0,0057 0,033566

12/12/2002 10586,9000 8,0000 2 -0,0025 -0,0100 -0,0096 0,023942

13/12/2002 10564,3000 8,0000 3 -0,0021 0,0000 0,0003 0,024210

16/12/2002 10771,0000 7,9000 4 0,0194 -0,0126 -0,0157 0,008559

17/12/2002 10832,5000 8,0000 5 0,0057 0,0126 0,0116 0,020190

18/12/2002 10984,5000 8,0000 6 0,0139 0,0000 -0,0022 0,017964

19/12/2002 11207,5000 8,1000 7 0,0201 0,0124 0,0092 0,027203

20/12/2002 11489,9000 7,9000 8 0,0249 -0,0250 -0,0289 -0,001725

23/12/2002 11470,1000 7,9300 9 -0,0017 0,0038 0,0040 0,002269

26/12/2002 11318,0000 7,4000 10 -0,0133 -0,0692 -0,0672 -0,064897  
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APÊNDICE B (Cont.)– Dados de Cálculo Retorno Anormal (RA) e Retorno Anormal 
Acumulado (RAA) 
 

beta 0,155210 alfa 0,000064

Data IBOVESPA BOMBRIL Rm(Ln) x Ri(Ln) y RA RAA

27/12/2002 11234,4000 7,5000 11 -0,0074 0,0134 0,0145 -0,050387

30/12/2002 11268,4000 7,9000 12 0,0030 0,0520 0,0514 0,001040

2/1/2003 11603,0000 7,8500 13 0,0293 -0,0063 -0,0110 -0,009915

3/1/2003 11600,0000 7,8000 14 -0,0003 -0,0064 -0,0064 -0,016329

6/1/2003 12020,0000 7,5000 15 0,0356 -0,0392 -0,0448 -0,061134

7/1/2003 11876,0000 7,6700 16 -0,0121 0,0224 0,0242 -0,036914

8/1/2003 11786,0000 7,7400 17 -0,0076 0,0091 0,0102 -0,026713

9/1/2003 11912,0000 7,7400 18 0,0106 0,0000 -0,0017 -0,028427

10/1/2003 12243,0000 7,6300 19 0,0274 -0,0143 -0,0186 -0,047059

13/1/2003 12110,0000 7,5600 20 -0,0109 -0,0092 -0,0076 -0,054645

26/11/2002 10132,0000 8,3100 -20 -0,0112 0,0194 0,0211 -0,033530

27/11/2002 10226,0000 8,4000 -19 0,0092 0,0108 0,0093 -0,024256

28/11/2002 10239,0000 8,4900 -18 0,0013 0,0107 0,0104 -0,013860

29/11/2002 10509,0000 8,5300 -17 0,0260 0,0047 0,0006 -0,013263

2/12/2002 10673,7000 8,6500 -16 0,0156 0,0140 0,0115 -0,001771

3/12/2002 10662,8000 8,1200 -15 -0,0010 -0,0632 -0,0631 -0,064906

4/12/2002 10640,1000 8,3900 -14 -0,0021 0,0327 0,0330 -0,031929

5/12/2002 10413,0000 8,0100 -13 -0,0216 -0,0463 -0,0431 -0,074994

6/12/2002 10569,0000 8,0900 -12 0,0149 0,0099 0,0076 -0,067428

9/12/2002 10338,7000 7,9000 -11 -0,0220 -0,0238 -0,0204 -0,087839

10/12/2002 10331,3000 8,0000 -10 -0,0007 0,0126 0,0126 -0,075213

11/12/2002 10613,6000 8,0800 -9 0,0270 0,0100 0,0057 -0,069511

12/12/2002 10586,9000 8,0000 -8 -0,0025 -0,0100 -0,0096 -0,079134

13/12/2002 10564,3000 8,0000 -7 -0,0021 0,0000 0,0003 -0,078867

16/12/2002 10771,0000 7,9000 -6 0,0194 -0,0126 -0,0157 -0,094517

17/12/2002 10832,5000 8,0000 -5 0,0057 0,0126 0,0116 -0,082886

18/12/2002 10984,5000 8,0000 -4 0,0139 0,0000 -0,0022 -0,085113

19/12/2002 11207,5000 8,1000 -3 0,0201 0,0124 0,0092 -0,075874

20/12/2002 11489,9000 7,9000 -2 0,0249 -0,0250 -0,0289 -0,104802

23/12/2002 11470,1000 7,9300 -1 -0,0017 0,0038 0,0040 -0,100808

26/12/2002 11318,0000 7,4000 0 -0,0133 -0,0692 -0,0672 -0,167973

27/12/2002 11234,4000 7,5000 1 -0,0074 0,0134 0,0145 -0,153464

30/12/2002 11268,4000 7,9000 2 0,0030 0,0520 0,0514 -0,102037

2/1/2003 11603,0000 7,8500 3 0,0293 -0,0063 -0,0110 -0,112992

3/1/2003 11600,0000 7,8000 4 -0,0003 -0,0064 -0,0064 -0,119406

6/1/2003 12020,0000 7,5000 5 0,0356 -0,0392 -0,0448 -0,164211

7/1/2003 11876,0000 7,6700 6 -0,0121 0,0224 0,0242 -0,139991

8/1/2003 11786,0000 7,7400 7 -0,0076 0,0091 0,0102 -0,129789

9/1/2003 11912,0000 7,7400 8 0,0106 0,0000 -0,0017 -0,131504

10/1/2003 12243,0000 7,6300 9 0,0274 -0,0143 -0,0186 -0,150136

13/1/2003 12110,0000 7,5600 10 -0,0109 -0,0092 -0,0076 -0,157721

14/1/2003 12175,0000 7,5600 11 0,0054 0,0000 -0,0009 -0,158616

15/1/2003 11971,0000 7,5000 12 -0,0169 -0,0080 -0,0054 -0,164026

16/1/2003 11952,0000 7,4100 13 -0,0016 -0,0121 -0,0119 -0,175916

17/1/2003 11676,0000 7,5000 14 -0,0234 0,0121 0,0156 -0,160281

20/1/2003 11648,0000 7,3100 15 -0,0024 -0,0257 -0,0254 -0,185633

21/1/2003 11435,0000 7,3000 16 -0,0185 -0,0014 0,0014 -0,184201  
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APÊNDICE B (Cont.)– Dados de Cálculo Retorno Anormal (RA) e Retorno Anormal 
Acumulado (RAA) 
 

beta 0,155210 alfa 0,000064

Data IBOVESPA BOMBRIL Rm(Ln) x Ri(Ln) y RA RAA

22/1/2003 11142,0000 7,4100 17 -0,0260 0,0150 0,0189 -0,165280

23/1/2003 11162,0000 7,3800 18 0,0018 -0,0041 -0,0044 -0,169680

24/1/2003 10784,0000 7,1300 19 -0,0345 -0,0345 -0,0292 -0,198859

27/1/2003 10530,0000 7,2700 20 -0,0238 0,0194 0,0231 -0,175778

6/5/2003 12430,2000 5,1500 -20 -0,0143 -0,0909 -0,0887 -0,264505

7/5/2003 12342,4000 5,2500 -19 -0,0071 0,0192 0,0203 -0,155511

8/5/2003 12616,8000 5,1800 -18 0,0220 -0,0134 -0,0169 -0,172411

9/5/2003 12101,9000 5,2000 -17 -0,0417 0,0039 0,0103 -0,162154

10/5/2003 12130,1000 5,2000 -16 0,0023 0,0000 -0,0004 -0,162580

13/5/2003 12002,3000 5,2000 -15 -0,0106 0,0000 0,0016 -0,161000

14/5/2003 12204,1000 5,1400 -14 0,0167 -0,0116 -0,0143 -0,175258

15/5/2003 12349,5000 5,0800 -13 0,0118 -0,0117 -0,0136 -0,188902

16/5/2003 12660,1000 5,0100 -12 0,0248 -0,0139 -0,0178 -0,206697

17/5/2003 12699,1000 5,0100 -11 0,0031 0,0000 -0,0005 -0,207238

20/5/2003 12667,7000 5,0000 -10 -0,0025 -0,0020 -0,0017 -0,208916

21/5/2003 12701,2000 4,9900 -9 0,0026 -0,0020 -0,0025 -0,211392

22/5/2003 12367,9000 5,0000 -8 -0,0266 0,0020 0,0061 -0,205327

23/5/2003 12555,7000 4,9900 -7 0,0151 -0,0020 -0,0044 -0,209732

24/5/2003 12573,9000 4,9900 -6 0,0014 0,0000 -0,0003 -0,210021

27/5/2003 12698,3000 5,4600 -5 0,0098 0,0900 0,0884 -0,121600

28/5/2003 12728,1000 5,4300 -4 0,0023 -0,0055 -0,0059 -0,127538

29/5/2003 12985,1000 5,4000 -3 0,0200 -0,0055 -0,0087 -0,136245

31/5/2003 12861,4000 5,4400 -2 -0,0096 0,0074 0,0088 -0,127443

2/6/2003 13229,0000 5,3000 -1 0,0282 -0,0261 -0,0305 -0,157953

3/6/2003 13350,0000 5,2200 0 0,0091 -0,0152 -0,0167 -0,174640

4/6/2003 13718,0000 5,2400 1 0,0272 0,0038 -0,0005 -0,175101

5/6/2003 13780,0000 5,1900 2 0,0045 -0,0096 -0,0104 -0,185453

6/6/2003 13923,0000 5,1500 3 0,0103 -0,0077 -0,0094 -0,194856

9/6/2003 13846,0000 5,1100 4 -0,0055 -0,0078 -0,0070 -0,201857

10/6/2003 13894,0000 5,0900 5 0,0035 -0,0039 -0,0045 -0,206380

11/6/2003 13877,0000 5,3500 6 -0,0012 0,0498 0,0499 -0,156435

12/6/2003 13983,0000 5,2200 7 0,0076 -0,0246 -0,0258 -0,182279

13/6/2003 13734,0000 5,1400 8 -0,0180 -0,0154 -0,0127 -0,194999

16/6/2003 13833,0000 5,2300 9 0,0072 0,0174 0,0162 -0,178820

17/6/2003 13777,0000 5,2900 10 -0,0041 0,0114 0,0120 -0,166847

18/6/2003 13511,0000 5,0800 11 -0,0195 -0,0405 -0,0375 -0,204392

20/6/2003 13131,0000 5,0600 12 -0,0285 -0,0039 0,0004 -0,203973

23/6/2003 12991,0000 4,9300 13 -0,0107 -0,0260 -0,0244 -0,228401

24/6/2003 13108,0000 4,9900 14 0,0090 0,0121 0,0106 -0,217760

25/6/2003 13026,0000 4,9100 15 -0,0063 -0,0162 -0,0153 -0,233012

25/6/2003 13026,0000 4,9100 16 -0,0063 -0,0162 -0,0153 -0,248328

26/6/2003 13112,0000 4,9000 17 0,0066 -0,0020 -0,0031 -0,251452

27/6/2003 13024,0000 5,0300 18 -0,0067 0,0262 0,0272 -0,224287

30/6/2003 12973,0000 5,2000 19 -0,0039 0,0332 0,0338 -0,190503

1/7/2003 13291,0000 5,1500 20 0,0242 -0,0097 -0,0135 -0,203988

7/7/2003 13402,0000 5,2500 -20 0,0091 0,0154 0,0139 -0,190104

8/7/2003 13619,0000 5,1200 -19 0,0161 -0,0251 -0,0276 -0,217735  
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APÊNDICE B (Cont.)– Dados de Cálculo Retorno Anormal (RA) e Retorno Anormal 
Acumulado (RAA) 
 

beta 0,155210 alfa 0,000064

Data IBOVESPA BOMBRIL Rm(Ln) x Ri(Ln) y RA RAA

10/7/2003 13501,0000 5,1600 -18 -0,0087 0,0078 0,0091 -0,208666

11/7/2003 13321,0000 5,1500 -17 -0,0134 -0,0019 0,0001 -0,208587

14/7/2003 13588,0000 5,1800 -16 0,0198 0,0058 0,0027 -0,205923

15/7/2003 13614,0000 5,1800 -15 0,0019 0,0000 -0,0004 -0,206284

16/7/2003 13487,0000 5,2900 -14 -0,0094 0,0210 0,0224 -0,183880

17/7/2003 13622,0000 5,2000 -13 0,0100 -0,0172 -0,0188 -0,202650

18/7/2003 13794,0000 5,2400 -12 0,0125 0,0077 0,0057 -0,196998

21/7/2003 13676,0000 5,2100 -11 -0,0086 -0,0057 -0,0045 -0,201471

22/7/2003 13835,0000 5,1800 -10 0,0116 -0,0058 -0,0076 -0,209104

23/7/2003 13799,0000 5,1500 -9 -0,0026 -0,0058 -0,0055 -0,214572

24/7/2003 13761,0000 5,0700 -8 -0,0028 -0,0157 -0,0153 -0,229864

25/7/2003 13750,0000 4,9900 -7 -0,0008 -0,0159 -0,0158 -0,245709

28/7/2003 13643,0000 5,0000 -6 -0,0078 0,0020 0,0032 -0,242558

29/7/2003 13623,0000 4,9600 -5 -0,0015 -0,0080 -0,0079 -0,250427

30/7/2003 13475,0000 4,9600 -4 -0,0109 0,0000 0,0016 -0,248795

31/7/2003 13572,0000 4,4000 -3 0,0072 -0,1198 -0,1210 -0,369774

1/8/2003 9759,6000 3,9500 -2 -0,3298 -0,1079 -0,0568 -0,426545

2/8/2003 9852,0000 3,9500 -1 0,0094 0,0000 -0,0015 -0,428072

5/8/2003 9469,8000 3,8000 0 -0,0396 -0,0387 -0,0326 -0,460710

6/8/2003 9755,0000 3,7400 1 0,0297 -0,0159 -0,0206 -0,481295

7/8/2003 9869,6000 3,4000 2 0,0117 -0,0953 -0,0972 -0,578482

8/8/2003 10315,6000 3,2500 3 0,0442 -0,0451 -0,0520 -0,630526

9/8/2003 9985,7000 3,2500 4 -0,0325 0,0000 0,0050 -0,625545

12/8/2003 9723,6000 3,7300 5 -0,0266 0,1378 0,1418 -0,483728

13/8/2003 9444,1000 3,7000 6 -0,0292 -0,0081 -0,0036 -0,487341

14/8/2003 9343,0000 3,5000 7 -0,0108 -0,0556 -0,0540 -0,541304

15/8/2003 9183,2000 3,5000 8 -0,0173 0,0000 0,0026 -0,538691

16/8/2003 9526,2000 3,5000 9 0,0367 0,0000 -0,0058 -0,544446

19/8/2003 9416,7000 3,6200 10 -0,0116 0,0337 0,0354 -0,509005

20/8/2003 9263,0000 3,6500 11 -0,0165 0,0083 0,0107 -0,498262

21/8/2003 9437,6000 3,6100 12 0,0187 -0,0110 -0,0140 -0,512244

22/8/2003 9702,5000 3,6100 13 0,0277 0,0000 -0,0044 -0,516604

23/8/2003 9676,3000 3,6100 14 -0,0027 0,0000 0,0004 -0,516249

26/8/2003 10097,5000 3,4800 15 0,0426 -0,0367 -0,0434 -0,559601

27/8/2003 10371,9000 3,5500 16 0,0268 0,0199 0,0157 -0,543976

28/8/2003 10379,8000 3,5000 17 0,0008 -0,0142 -0,0144 -0,558343

29/8/2003 10455,3000 3,5000 18 0,0072 0,0000 -0,0012 -0,559532

30/8/2003 10382,2000 3,5000 19 -0,0070 0,0000 0,0010 -0,558507

2/9/2003 10378,4000 3,4600 20 -0,0004 -0,0115 -0,0115 -0,570009

30/9/2003 8622,5000 3,9000 -20 -0,0108 0,0207 0,0223 -0,547676

1/10/2003 8997,5000 3,8600 -19 0,0426 -0,0103 -0,0170 -0,564657

2/10/2003 8820,0000 3,9500 -18 -0,0199 0,0230 0,0261 -0,538580

3/10/2003 9139,8000 4,1000 -17 0,0356 0,0373 0,0317 -0,506901

4/10/2003 9259,7000 4,1000 -16 0,0130 0,0000 -0,0021 -0,508988

7/10/2003 8863,1000 4,4000 -15 -0,0438 0,0706 0,0773 -0,431640

8/10/2003 8846,5000 4,3000 -14 -0,0019 -0,0230 -0,0228 -0,454403

9/10/2003 8714,9000 4,1500 -13 -0,0150 -0,0355 -0,0332 -0,487648  
 
 
 
 
 
 
 



 

 

120 

 

APÊNDICE B (Cont.)– Dados de Cálculo Retorno Anormal (RA) e Retorno Anormal 
Acumulado (RAA) 
 

beta 0,155210 alfa 0,000064

Data IBOVESPA BOMBRIL Rm(Ln) x Ri(Ln) y RA RAA

10/10/2003 8866,2000 4,1400 -12 0,0172 -0,0024 -0,0051 -0,492796

11/10/2003 8854,8000 4,1400 -11 -0,0013 0,0000 0,0001 -0,492660

14/10/2003 8450,8000 4,1700 -10 -0,0467 0,0072 0,0144 -0,478256

15/10/2003 10014,8000 4,4400 -9 0,1698 0,0627 0,0363 -0,441937

16/10/2003 8370,8000 4,6100 -8 -0,1793 0,0376 0,0653 -0,376596

17/10/2003 8901,8000 4,5800 -7 0,0615 -0,0065 -0,0161 -0,392735

18/10/2003 9022,4000 4,5800 -6 0,0135 0,0000 -0,0022 -0,394888

21/10/2003 9128,0000 4,7900 -5 0,0116 0,0448 0,0430 -0,351927

22/10/2003 9331,3000 5,1000 -4 0,0220 0,0627 0,0592 -0,292699

23/10/2003 9840,0000 5,2000 -3 0,0531 0,0194 0,0111 -0,281584

24/10/2003 9799,1000 5,4900 -2 -0,0042 0,0543 0,0549 -0,226732

25/10/2003 10014,8000 5,4900 -1 0,0218 0,0000 -0,0034 -0,230176

28/10/2003 9573,9000 6,2500 0 -0,0450 0,1297 0,1366 -0,093599

29/10/2003 9600,7000 6,0500 1 0,0028 -0,0325 -0,0330 -0,126620

30/10/2003 10068,6000 5,7500 2 0,0476 -0,0509 -0,0583 -0,184928

31/10/2003 10167,7000 5,2100 3 0,0098 -0,0986 -0,1002 -0,285132

3/11/2003 18517,0000 5,3000 4 0,5995 0,0171 -0,0760 -0,361114

4/11/2003 18541,0000 5,3800 5 0,0013 0,0150 0,0147 -0,346398

5/11/2003 18307,0000 5,6500 6 -0,0127 0,0490 0,0509 -0,295523

6/11/2003 18613,0000 5,7000 7 0,0166 0,0088 0,0062 -0,289350

7/11/2003 18672,0000 5,5200 8 0,0032 -0,0321 -0,0326 -0,321993

10/11/2003 18572,0000 5,3100 9 -0,0054 -0,0388 -0,0380 -0,360010

11/11/2003 18409,0000 5,2700 10 -0,0088 -0,0076 -0,0063 -0,366267

12/11/2003 18794,0000 5,3700 11 0,0207 0,0188 0,0155 -0,350746

13/11/2003 18755,0000 5,3500 12 -0,0021 -0,0037 -0,0035 -0,354219

14/11/2003 18986,0000 5,3600 13 0,0122 0,0019 -0,0001 -0,354316

17/11/2003 18669,0000 5,3000 14 -0,0168 -0,0113 -0,0087 -0,363024

18/11/2003 18813,0000 5,2900 15 0,0077 -0,0019 -0,0031 -0,366169

19/11/2003 18807,0000 5,1300 16 -0,0003 -0,0307 -0,0307 -0,396897

20/11/2003 19199,0000 5,2800 17 0,0206 0,0288 0,0256 -0,371342

21/11/2003 19248,0000 5,3200 18 0,0025 0,0075 0,0071 -0,364255

24/11/2003 19691,0000 5,3600 19 0,0228 0,0075 0,0039 -0,360360

25/11/2003 19810,0000 5,7100 20 0,0060 0,0633 0,0623 -0,298104

4/10/2003 9259,7000 4,1000 -20 0,0130 0,0000 -0,0021 -0,300191

7/10/2003 8863,1000 4,4000 -19 -0,0438 0,0706 0,0773 -0,222843

8/10/2003 8846,5000 4,3000 -18 -0,0019 -0,0230 -0,0228 -0,245606

9/10/2003 8714,9000 4,1500 -17 -0,0150 -0,0355 -0,0332 -0,278850

10/10/2003 8866,2000 4,1400 -16 0,0172 -0,0024 -0,0051 -0,283999

11/10/2003 8854,8000 4,1400 -15 -0,0013 0,0000 0,0001 -0,283863

14/10/2003 8450,8000 4,1700 -14 -0,0467 0,0072 0,0144 -0,269459

15/10/2003 8506,9000 4,4400 -13 0,0066 0,0627 0,0616 -0,207811

16/10/2003 8370,8000 4,6100 -12 -0,0161 0,0376 0,0400 -0,167799

17/10/2003 8901,8000 4,5800 -11 0,0615 -0,0065 -0,0161 -0,183938

18/10/2003 9022,4000 4,5800 -10 0,0135 0,0000 -0,0022 -0,186091

21/10/2003 9128,0000 4,7900 -9 0,0116 0,0448 0,0430 -0,143129

22/10/2003 9331,3000 5,1000 -8 0,0220 0,0627 0,0592 -0,083902

23/10/2003 9840,0000 5,2000 -7 0,0531 0,0194 0,0111 -0,072787  
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APÊNDICE B (Cont.)– Dados de Cálculo Retorno Anormal (RA) e Retorno Anormal 
Acumulado (RAA) 
 

beta 0,155210 alfa 0,000064

Data IBOVESPA BOMBRIL Rm(Ln) x Ri(Ln) y RA RAA

24/10/2003 9799,1000 5,4900 -6 -0,0042 0,0543 0,0549 -0,017935

25/10/2003 10014,8000 5,4900 -5 0,0218 0,0000 -0,0034 -0,021379

28/10/2003 9573,9000 6,2500 -4 -0,0450 0,1297 0,1366 0,115198

29/10/2003 9600,7000 6,0500 -3 0,0028 -0,0325 -0,0330 0,082177

30/10/2003 10068,6000 5,7500 -2 0,0476 -0,0509 -0,0583 0,023869

31/10/2003 10167,7000 5,2100 -1 0,0098 -0,0986 -0,1002 -0,076335

3/11/2003 18517,0000 5,3000 0 0,5995 0,0171 -0,0760 -0,152317

4/11/2003 18541,0000 5,3800 1 0,0013 0,0150 0,0147 -0,137600

5/11/2003 18307,0000 5,6500 2 -0,0127 0,0490 0,0509 -0,086726

6/11/2003 18613,0000 5,7000 3 0,0166 0,0088 0,0062 -0,080552

7/11/2003 18672,0000 5,5200 4 0,0032 -0,0321 -0,0326 -0,113196

10/11/2003 18572,0000 5,3100 5 -0,0054 -0,0388 -0,0380 -0,151213

11/11/2003 18409,0000 5,2700 6 -0,0088 -0,0076 -0,0063 -0,157470

12/11/2003 18794,0000 5,3700 7 0,0207 0,0188 0,0155 -0,141949

13/11/2003 18755,0000 5,3500 8 -0,0021 -0,0037 -0,0035 -0,145422

14/11/2003 18986,0000 5,3600 9 0,0122 0,0019 -0,0001 -0,145519

17/11/2003 18669,0000 5,3000 10 -0,0168 -0,0113 -0,0087 -0,154227

18/11/2003 18813,0000 5,2900 11 0,0077 -0,0019 -0,0031 -0,157372

19/11/2003 18807,0000 5,1300 12 -0,0003 -0,0307 -0,0307 -0,188099

20/11/2003 19199,0000 5,2800 13 0,0206 0,0288 0,0256 -0,162545

21/11/2003 19248,0000 5,3200 14 0,0025 0,0075 0,0071 -0,155457

24/11/2003 19691,0000 5,3600 15 0,0228 0,0075 0,0039 -0,151563

25/11/2003 19810,0000 5,7100 16 0,0060 0,0633 0,0623 -0,416775

26/11/2003 19695,0000 5,5700 17 -0,0058 -0,0248 -0,0240 -0,440759

27/11/2003 19961,0000 5,5400 18 0,0134 -0,0054 -0,0075 -0,448306

28/11/2003 20184,0000 5,6900 19 0,0111 0,0267 0,0249 -0,423379

2/12/2003 10673,7000 5,5500 20 -0,6371 -0,0249 0,0739 -0,349470

14/1/2004 23399,0000 4,3200 -20 -0,0229 -0,0715 -0,0680 -0,417445

15/1/2004 22962,0000 4,2500 -19 -0,0189 -0,0163 -0,0135 -0,430919

16/1/2004 23155,0000 4,2700 -18 0,0084 0,0047 0,0033 -0,427588

19/1/2004 23385,0000 4,1300 -17 0,0099 -0,0333 -0,0349 -0,462522

20/1/2004 23679,0000 4,1400 -16 0,0125 0,0024 0,0004 -0,462107

21/1/2004 23302,0000 4,1000 -15 -0,0160 -0,0097 -0,0073 -0,469389

22/1/2004 22969,0000 3,9000 -14 -0,0144 -0,0500 -0,0478 -0,517230

23/1/2004 23471,0000 3,9600 -13 0,0216 0,0153 0,0118 -0,505382

26/1/2004 24350,0000 4,0500 -12 0,0368 0,0225 0,0167 -0,488680

27/1/2004 24226,0000 4,0000 -11 -0,0051 -0,0124 -0,0117 -0,500374

28/1/2004 23852,0000 3,9600 -10 -0,0156 -0,0101 -0,0077 -0,508074

29/1/2004 22386,0000 3,7000 -9 -0,0634 -0,0679 -0,0581 -0,566204

30/1/2004 21851,0000 3,5000 -8 -0,0242 -0,0556 -0,0519 -0,618083

2/2/2004 21786,9000 3,5800 -7 -0,0029 0,0226 0,0230 -0,595092

3/2/2004 22280,9000 3,5700 -6 0,0224 -0,0028 -0,0063 -0,601433

4/2/2004 21684,5000 3,5100 -5 -0,0271 -0,0169 -0,0128 -0,614235

5/2/2004 21091,6000 3,5000 -4 -0,0277 -0,0029 0,0014 -0,612850

6/2/2004 21968,8000 3,5500 -3 0,0407 0,0142 0,0078 -0,605054

9/2/2004 21961,5000 3,6100 -2 -0,0003 0,0168 0,0167 -0,588306

10/2/2004 22171,4000 3,6200 -1 0,0095 0,0028 0,0012 -0,587080  
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APÊNDICE B (Cont.)– Dados de Cálculo Retorno Anormal (RA) e Retorno Anormal 
Acumulado (RAA) 
 

beta 0,155210 alfa 0,000064

Data IBOVESPA BOMBRIL Rm(Ln) x Ri(Ln) y RA RAA

11/2/2004 23197,1000 3,6100 0 0,0452 -0,0028 -0,0098 -0,596930

12/2/2004 23063,4000 3,5000 1 -0,0058 -0,0309 -0,0301 -0,627042

13/2/2004 22529,8000 3,4500 2 -0,0234 -0,0144 -0,0108 -0,637861

16/2/2004 22188,8000 3,4200 3 -0,0153 -0,0087 -0,0064 -0,644292

17/2/2004 22426,2000 3,2700 4 0,0106 -0,0449 -0,0466 -0,690858

18/2/2004 22000,1000 3,1000 5 -0,0192 -0,0534 -0,0505 -0,741333

19/2/2004 20950,9000 2,8800 6 -0,0489 -0,0736 -0,0661 -0,807425

20/2/2004 21336,9000 3,0000 7 0,0183 0,0408 0,0379 -0,769500

25/2/2004 21609,2000 3,1900 8 0,0127 0,0614 0,0594 -0,710124

26/2/2004 21449,6000 3,1500 9 -0,0074 -0,0126 -0,0115 -0,721656

27/2/2004 21755,0000 3,1300 10 0,0141 -0,0064 -0,0086 -0,730284

1/3/2004 22499,0000 3,1200 11 0,0336 -0,0032 -0,0085 -0,738767

2/3/2004 22442,0000 3,0400 12 -0,0025 -0,0260 -0,0256 -0,764413

3/3/2004 22550,0000 3,0100 13 0,0048 -0,0099 -0,0107 -0,775140

4/3/2004 22393,0000 3,0400 14 -0,0070 0,0099 0,0109 -0,764202

5/3/2004 22873,0000 2,9800 15 0,0212 -0,0199 -0,0233 -0,787492

8/3/2004 22993,0000 3,0000 16 0,0052 0,0067 0,0058 -0,781680

9/3/2004 22674,0000 3,1000 17 -0,0140 0,0328 0,0349 -0,746785

10/3/2004 21670,0000 3,0400 18 -0,0453 -0,0195 -0,0126 -0,759365

11/3/2004 20763,0000 3,0300 19 -0,0428 -0,0033 0,0033 -0,756087

12/3/2004 21776,0000 3,0500 20 0,0476 0,0066 -0,0009 -0,756966

7/6/2004 20447,0000 3,3200 -20 -0,0210 -0,0192 -0,0160 -0,773009

8/6/2004 20284,0000 3,3600 -19 -0,0130 -0,0171 -0,0152 -0,788187

9/6/2004 19865,0000 3,2600 -18 -0,0089 0,0000 0,0013 -0,786875

11/6/2004 19834,0000 3,3400 -17 0,0189 0,0171 0,0141 -0,772735

14/6/2004 19488,0000 3,2200 -16 -0,0020 0,0000 0,0002 -0,772494

15/6/2004 20047,0000 3,2600 -15 0,0333 -0,0296 -0,0348 -0,807279

16/6/2004 20460,0000 3,3000 -14 -0,0103 -0,0063 -0,0047 -0,812019

17/6/2004 20335,0000 3,3000 -13 0,0105 0,0187 0,0170 -0,795026

18/6/2004 20333,0000 3,2800 -12 0,0132 0,0123 0,0102 -0,784868

21/6/2004 20293,0000 3,1700 -11 -0,0018 0,0000 0,0002 -0,784653

22/6/2004 20199,0000 3,2000 -10 -0,0046 0,0094 0,0101 -0,774577

23/6/2004 20836,0000 3,4000 -9 0,0310 0,0606 0,0557 -0,718836

24/6/2004 20708,0000 3,8000 -8 -0,0062 0,1112 0,1121 -0,606718

25/6/2004 20750,0000 3,7800 -7 0,0020 -0,0053 -0,0057 -0,612373

28/6/2004 20351,0000 3,7400 -6 -0,0194 -0,0106 -0,0077 -0,620062

29/6/2004 20801,0000 3,7000 -5 0,0219 -0,0108 -0,0142 -0,634274

30/6/2004 21149,0000 3,8400 -4 0,0166 0,0371 0,0345 -0,599773

1/7/2004 21349,0000 3,7500 -3 0,0094 -0,0237 -0,0252 -0,625015

2/7/2004 21568,0000 3,8200 -2 0,0102 0,0185 0,0168 -0,608168

5/7/2004 21670,0000 3,7500 -1 0,0047 -0,0185 -0,0193 -0,627459

7/7/2004 21171,0000 3,8000 0 -0,0233 0,0132 0,0168 -0,610663

8/7/2004 20887,0000 3,6400 1 -0,0135 -0,0430 -0,0410 -0,651648

12/7/2004 21532,0000 3,7200 2 0,0304 0,0217 0,0170 -0,634692

13/7/2004 21677,0000 3,7600 3 0,0067 0,0107 0,0096 -0,625103

14/7/2004 21673,0000 3,6800 4 -0,0002 -0,0215 -0,0215 -0,646645

15/7/2004 22065,0000 3,7000 5 0,0179 0,0054 0,0026 -0,644071  
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APÊNDICE B (Cont.)– Dados de Cálculo Retorno Anormal (RA) e Retorno Anormal 
Acumulado (RAA) 
 

beta 0,155210 alfa 0,000064

Data IBOVESPA BOMBRIL Rm(Ln) x Ri(Ln) y RA RAA

16/7/2004 22447,0000 3,7500 6 0,0172 0,0134 0,0107 -0,633376

19/7/2004 22102,0000 3,9400 7 -0,0155 0,0494 0,0518 -0,581611

20/7/2004 22361,0000 4,1100 8 0,0117 0,0422 0,0404 -0,541241

21/7/2004 21810,0000 4,1200 9 -0,0249 0,0024 0,0062 -0,535003

22/7/2004 21730,0000 4,4000 10 -0,0037 0,0658 0,0663 -0,468745

23/7/2004 21591,0000 4,2600 11 -0,0064 -0,0323 -0,0314 -0,500149

26/7/2004 21318,0000 4,1500 12 -0,0127 -0,0262 -0,0242 -0,524399

27/7/2004 21737,0000 4,1900 13 0,0195 0,0096 0,0065 -0,517891

28/7/2004 22168,0000 4,3000 14 0,0196 0,0259 0,0228 -0,495089

29/7/2004 22228,0000 4,2000 15 0,0027 -0,0235 -0,0240 -0,519103

30/7/2004 22337,0000 4,2300 16 0,0049 0,0071 0,0063 -0,512809

1/8/2004 9759,6000 4,2300 17 -0,8280 0,0000 0,1284 -0,384360

2/8/2004 9852,0000 4,1300 18 0,0094 -0,0239 -0,0255 -0,409811

5/8/2004 9469,8000 4,1000 19 -0,0396 -0,0073 -0,0012 -0,411024

6/8/2004 9755,0000 4,2500 20 0,0297 0,0359 0,0313 -0,379762

28/2/2005 28139,1300 9,6300 -20 -0,0101 0,0511 0,0526 -0,327128

1/3/2005 27730,0000 9,7000 -19 -0,0146 0,0072 0,0095 -0,317676

2/3/2005 28200,0000 9,8500 -18 0,0168 0,0153 0,0127 -0,305003

3/3/2005 28668,0000 9,7000 -17 0,0165 -0,0153 -0,0180 -0,322967

4/3/2005 29197,0000 9,2000 -16 0,0183 -0,0529 -0,0558 -0,378792

7/3/2005 29455,0000 9,2000 -15 0,0088 0,0000 -0,0014 -0,380221

8/3/2005 29021,0000 9,1400 -14 -0,0148 -0,0065 -0,0043 -0,384525

9/3/2005 28514,0000 9,0600 -13 -0,0176 -0,0088 -0,0061 -0,390645

10/3/2005 28567,0000 9,1000 -12 0,0019 0,0044 0,0041 -0,386592

11/3/2005 28075,0000 8,9500 -11 -0,0174 -0,0166 -0,0140 -0,400580

14/3/2005 28099,0000 9,0900 -10 0,0009 0,0155 0,0153 -0,385255

15/3/2005 27588,0000 9,2500 -9 -0,0184 0,0174 0,0202 -0,365022

16/3/2005 27827,0000 9,0600 -8 0,0086 -0,0208 -0,0222 -0,387180

17/3/2005 28086,0000 9,4800 -7 0,0093 0,0453 0,0438 -0,343367

18/3/2005 27593,0000 9,2500 -6 -0,0177 -0,0246 -0,0219 -0,365243

21/3/2005 27411,0000 10,7900 -5 -0,0066 0,1540 0,1550 -0,210284

22/3/2005 26618,0000 10,5000 -4 -0,0294 -0,0272 -0,0228 -0,233036

23/3/2005 26248,0000 10,0000 -3 -0,0140 -0,0488 -0,0467 -0,279717

24/3/2005 26702,0000 9,9800 -2 0,0171 -0,0020 -0,0047 -0,284445

28/3/2005 26257,0000 9,8900 -1 -0,0168 -0,0091 -0,0065 -0,290960

29/3/2005 25842,0000 9,2500 0 -0,0159 -0,0669 -0,0645 -0,355452

30/3/2005 26470,0000 9,8000 1 0,0240 0,0578 0,0540 -0,301484

31/3/2005 26611,0000 10,3000 2 0,0053 0,0498 0,0489 -0,252611

1/4/2005 26773,8300 9,8000 3 0,0061 -0,0498 -0,0508 -0,303383

4/4/2005 26406,7500 9,7000 4 -0,0138 -0,0103 -0,0082 -0,311561

5/4/2005 26038,4400 9,2100 5 -0,0140 -0,0518 -0,0497 -0,361281

6/4/2005 25695,0500 9,5000 6 -0,0133 0,0310 0,0330 -0,328283

7/4/2005 26307,8300 9,5800 7 0,0236 0,0084 0,0047 -0,323619

8/4/2005 25884,6300 9,6500 8 -0,0162 0,0073 0,0097 -0,313886

11/4/2005 25899,7300 9,4700 9 0,0006 -0,0188 -0,0190 -0,332870

12/4/2005 26206,2100 9,4500 10 0,0118 -0,0021 -0,0040 -0,336874

13/4/2005 26066,1100 9,6500 11 -0,0054 0,0209 0,0217 -0,315163  
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APÊNDICE B (Cont.)– Dados de Cálculo Retorno Anormal (RA) e Retorno Anormal 
Acumulado (RAA) 
 

beta 0,155210 alfa 0,000064

Data IBOVESPA BOMBRIL Rm(Ln) x Ri(Ln) y RA RAA

14/4/2005 24984,0000 9,1600 12 -0,0424 -0,0521 -0,0456 -0,360758

15/4/2005 24655,8500 9,3000 13 -0,0132 0,0152 0,0172 -0,343602

18/4/2005 24877,0400 9,0000 14 0,0089 -0,0328 -0,0342 -0,377842

19/4/2005 25566,1700 9,0500 15 0,0273 0,0055 0,0012 -0,376607

19/4/2005 25566,1700 9,0500 16 0,0273 0,0055 0,0012 -0,375372

20/4/2005 25062,4400 9,0000 17 -0,0199 -0,0055 -0,0025 -0,377887

22/4/2005 24767,0600 8,8000 18 -0,0119 -0,0225 -0,0207 -0,398584

25/4/2005 25231,5000 9,0000 19 0,0186 0,0225 0,0195 -0,379059

26/4/2005 25304,7500 8,8800 20 0,0029 -0,0134 -0,0139 -0,392996

18/3/2005 27593,0000 9,2500 -20 -0,0177 -0,0246 -0,0219 -0,414872

21/3/2005 27411,0000 10,7900 -19 -0,0066 0,1540 0,1550 -0,259913

22/3/2005 26618,0000 10,5000 -18 -0,0294 -0,0272 -0,0228 -0,282665

23/3/2005 26248,0000 10,0000 -17 -0,0140 -0,0488 -0,0467 -0,329347

24/3/2005 26702,0000 9,9800 -16 0,0171 -0,0020 -0,0047 -0,334075

28/3/2005 26257,0000 9,8900 -15 -0,0168 -0,0091 -0,0065 -0,340589

29/3/2005 25842,0000 9,2500 -14 -0,0159 -0,0669 -0,0645 -0,405081

30/3/2005 26470,0000 9,8000 -13 0,0240 0,0578 0,0540 -0,351113

31/3/2005 26611,0000 10,3000 -12 0,0053 0,0498 0,0489 -0,302241

1/4/2005 26773,8300 9,8000 -11 0,0061 -0,0498 -0,0508 -0,353013

4/4/2005 26406,7500 9,7000 -10 -0,0138 -0,0103 -0,0082 -0,361191

5/4/2005 26038,4400 9,2100 -9 -0,0140 -0,0518 -0,0497 -0,410911

6/4/2005 25695,0500 9,5000 -8 -0,0133 0,0310 0,0330 -0,377913

7/4/2005 26307,8300 9,5800 -7 0,0236 0,0084 0,0047 -0,373249

8/4/2005 25884,6300 9,6500 -6 -0,0162 0,0073 0,0097 -0,363516

11/4/2005 25899,7300 9,4700 -5 0,0006 -0,0188 -0,0190 -0,382499

12/4/2005 26206,2100 9,4500 -4 0,0118 -0,0021 -0,0040 -0,386504

13/4/2005 26066,1100 9,6500 -3 -0,0054 0,0209 0,0217 -0,364792

14/4/2005 24984,0000 9,1600 -2 -0,0424 -0,0521 -0,0456 -0,410387

15/4/2005 24655,8500 9,3000 -1 -0,0132 0,0152 0,0172 -0,393231

18/4/2005 24877,0400 9,0000 0 0,0089 -0,0328 -0,0342 -0,427471

19/4/2005 25566,1700 9,0500 1 0,0273 0,0055 0,0012 -0,426236

20/4/2005 25062,4400 9,0000 2 -0,0199 -0,0055 -0,0025 -0,428752

22/4/2005 24767,0600 8,8000 3 -0,0119 -0,0225 -0,0207 -0,449449

25/4/2005 25231,5000 9,0000 4 0,0186 0,0225 0,0195 -0,429924

26/4/2005 25304,7500 8,8800 5 0,0029 -0,0134 -0,0139 -0,443861

27/4/2005 25241,7000 9,0000 6 -0,0025 0,0134 0,0137 -0,430115

28/4/2005 24439,7100 8,6500 7 -0,0323 -0,0397 -0,0347 -0,464833

29/4/2005 24843,7000 8,9800 8 0,0164 0,0374 0,0348 -0,430001

2/5/2005 12538,2000 8,7500 9 -0,6838 -0,0259 0,0801 -0,349874

3/5/2005 12609,7000 8,4500 10 0,0057 -0,0349 -0,0358 -0,385708

6/5/2005 12430,2000 8,7000 11 -0,0143 0,0292 0,0313 -0,354391

7/5/2005 12342,4000 8,7000 12 -0,0071 0,0000 0,0010 -0,353355

8/5/2005 12616,8000 8,7000 13 0,0220 0,0000 -0,0035 -0,356832

9/5/2005 12101,9000 8,5000 14 -0,0417 -0,0233 -0,0169 -0,373685

10/5/2005 12130,1000 8,3800 15 0,0023 -0,0142 -0,0146 -0,388329

13/5/2005 12002,3000 8,6900 16 -0,0106 0,0363 0,0379 -0,350424

14/5/2005 12204,1000 8,6900 17 0,0167 0,0000 -0,0027 -0,353076  
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APÊNDICE B (Cont.)– Dados de Cálculo Retorno Anormal (RA) e Retorno Anormal 
Acumulado (RAA) 
 

beta 0,155210 alfa 0,000064

Data IBOVESPA BOMBRIL Rm(Ln) x Ri(Ln) y RA RAA

15/5/2005 12349,5000 8,6900 18 0,0118 0,0000 -0,0019 -0,354979

16/5/2005 12660,1000 8,1400 19 0,0248 -0,0654 -0,0693 -0,424281

17/5/2005 12699,1000 8,2500 20 0,0031 0,0134 0,0129 -0,411399

5/4/2005 26038,4400 9,2100 -20 -0,0140 -0,0518 -0,0497 -0,461119

6/4/2005 25695,0500 9,5000 -19 -0,0133 0,0310 0,0330 -0,428121

7/4/2005 26307,8300 9,5800 -18 0,0236 0,0084 0,0047 -0,423457

8/4/2005 25884,6300 9,6500 -17 -0,0162 0,0073 0,0097 -0,413724

11/4/2005 25899,7300 9,4700 -16 0,0006 -0,0188 -0,0190 -0,432708

12/4/2005 26206,2100 9,4500 -15 0,0118 -0,0021 -0,0040 -0,436712

13/4/2005 26066,1100 9,6500 -14 -0,0054 0,0209 0,0217 -0,415001

14/4/2005 24984,0000 9,1600 -13 -0,0424 -0,0521 -0,0456 -0,460596

15/4/2005 24655,8500 9,3000 -12 -0,0132 0,0152 0,0172 -0,443440

18/4/2005 24877,0400 9,0000 -11 0,0089 -0,0328 -0,0342 -0,477680

19/4/2005 25566,1700 9,0500 -10 0,0273 0,0055 0,0012 -0,476445

20/4/2005 25062,4400 9,0000 -9 -0,0199 -0,0055 -0,0025 -0,478960

22/4/2005 24767,0600 8,8000 -8 -0,0119 -0,0225 -0,0207 -0,499657

25/4/2005 25231,5000 9,0000 -7 0,0186 0,0225 0,0195 -0,480132

26/4/2005 25304,7500 8,8800 -6 0,0029 -0,0134 -0,0139 -0,494069

27/4/2005 25241,7000 9,0000 -5 -0,0025 0,0134 0,0137 -0,480323

28/4/2005 24439,7100 8,6500 -4 -0,0323 -0,0397 -0,0347 -0,515041

29/4/2005 24843,7000 8,9800 -3 0,0164 0,0374 0,0348 -0,480209

2/5/2005 12538,2000 8,7500 -2 -0,6838 -0,0259 0,0801 -0,400083

3/5/2005 12609,7000 8,4500 -1 0,0057 -0,0349 -0,0358 -0,435917

6/5/2005 12430,2000 8,7000 0 -0,0143 0,0292 0,0313 -0,404599

7/5/2005 12342,4000 8,7000 1 -0,0071 0,0000 0,0010 -0,403563

8/5/2005 12616,8000 8,7000 2 0,0220 0,0000 -0,0035 -0,407040

9/5/2005 12101,9000 8,5000 3 -0,0417 -0,0233 -0,0169 -0,423894

10/5/2005 12130,1000 8,3800 4 0,0023 -0,0142 -0,0146 -0,438538

13/5/2005 12002,3000 8,6900 5 -0,0106 0,0363 0,0379 -0,400633

14/5/2005 12204,1000 8,6900 6 0,0167 0,0000 -0,0027 -0,403285

15/5/2005 12349,5000 8,6900 7 0,0118 0,0000 -0,0019 -0,405187

16/5/2005 12660,1000 8,1400 8 0,0248 -0,0654 -0,0693 -0,474489

17/5/2005 12699,1000 8,2500 9 0,0031 0,0134 0,0129 -0,461608

20/5/2005 12667,7000 8,9100 10 -0,0025 0,0770 0,0773 -0,384327

21/5/2005 12701,2000 8,9100 11 0,0026 0,0000 -0,0005 -0,384801

22/5/2005 12367,9000 8,9100 12 -0,0266 0,0000 0,0041 -0,380737

23/5/2005 12555,7000 8,7000 13 0,0151 -0,0239 -0,0263 -0,406992

24/5/2005 12573,9000 8,8000 14 0,0014 0,0114 0,0111 -0,395852

31/5/2005 12861,4000 8,3000 15 0,0226 -0,0585 -0,0621 -0,457921

1/6/2005 25949,0000 8,2100 16 0,7019 -0,0109 -0,1199 -0,577830

2/6/2005 26640,0000 8,4500 17 0,0263 0,0288 0,0247 -0,553160

3/6/2005 26366,0000 8,2100 18 -0,0103 -0,0288 -0,0273 -0,580433

6/6/2005 25556,0000 8,4000 19 -0,0312 0,0229 0,0277 -0,552775

7/6/2005 25026,0000 8,2400 20 -0,0210 -0,0192 -0,0160 -0,568818

8/8/2005 26711,1900 9,1500 -20 0,0073 -0,0163 -0,0175 -0,586270

9/8/2005 27291,4400 9,1000 -19 0,0215 -0,0055 -0,0089 -0,595149

10/8/2005 27116,9200 9,1000 -18 -0,0064 0,0000 0,0009 -0,594217  
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APÊNDICE B (Cont.)– Dados de Cálculo Retorno Anormal (RA) e Retorno Anormal 
Acumulado (RAA) 
 

beta 0,155210 alfa 0,000064

Data IBOVESPA BOMBRIL Rm(Ln) x Ri(Ln) y RA RAA

11/8/2005 26633,1200 9,0200 -17 -0,0180 -0,0088 -0,0061 -0,600317

12/8/2005 26950,7400 8,8000 -16 0,0119 -0,0247 -0,0266 -0,626914

15/8/2005 27375,0200 8,9900 -15 0,0156 0,0214 0,0189 -0,608042

16/8/2005 27080,1000 8,9900 -14 -0,0108 0,0000 0,0016 -0,606425

17/8/2005 27416,1200 9,5000 -13 0,0123 0,0552 0,0532 -0,553224

18/8/2005 26899,7400 9,4900 -12 -0,0190 -0,0011 0,0018 -0,551390

19/8/2005 26643,7700 9,2000 -11 -0,0096 -0,0310 -0,0296 -0,581005

22/8/2005 27260,6800 9,0000 -10 0,0229 -0,0220 -0,0256 -0,606601

23/8/2005 26769,2800 8,7600 -9 -0,0182 -0,0270 -0,0243 -0,630870

24/8/2005 26712,3800 8,8000 -8 -0,0021 0,0046 0,0048 -0,626048

25/8/2005 27401,6300 8,9000 -7 0,0255 0,0113 0,0073 -0,618767

26/8/2005 27094,6100 8,8500 -6 -0,0113 -0,0056 -0,0039 -0,622716

29/8/2005 27384,8300 8,8000 -5 0,0107 -0,0057 -0,0074 -0,630100

30/8/2005 27603,7400 8,9900 -4 0,0080 0,0214 0,0201 -0,610038

31/8/2005 28044,8300 8,6800 -3 0,0159 -0,0351 -0,0376 -0,647654

1/9/2005 27962,1900 8,4600 -2 -0,0030 -0,0257 -0,0253 -0,672933

2/9/2005 28319,1100 8,8400 -1 0,0127 0,0439 0,0419 -0,631028

5/9/2005 28522,0000 9,0000 0 0,0071 0,0179 0,0168 -0,614262

6/9/2005 28854,9200 9,0000 1 0,0116 0,0000 -0,0019 -0,616127

8/9/2005 28828,0600 8,9900 2 -0,0009 -0,0011 -0,0010 -0,617159

9/9/2005 29307,9100 8,6600 3 0,0165 -0,0374 -0,0400 -0,657183

12/9/2005 29086,4800 8,6500 4 -0,0076 -0,0012 0,0000 -0,657226

13/9/2005 28873,3000 8,5600 5 -0,0074 -0,0105 -0,0094 -0,666607

14/9/2005 29049,9900 8,7800 6 0,0061 0,0254 0,0244 -0,642242

15/9/2005 29366,2400 8,8900 7 0,0108 0,0125 0,0107 -0,631536

16/9/2005 29815,8300 8,7000 8 0,0152 -0,0216 -0,0240 -0,655562

19/9/2005 30076,0200 8,6000 9 0,0087 -0,0116 -0,0130 -0,668536

20/9/2005 30058,9900 8,1500 10 -0,0006 -0,0537 -0,0537 -0,722256

21/9/2005 30837,2900 8,5000 11 0,0256 0,0420 0,0380 -0,684240

22/9/2005 30678,4300 8,4800 12 -0,0052 -0,0024 -0,0016 -0,685858

23/9/2005 31294,1100 8,5900 13 0,0199 0,0129 0,0097 -0,676118

26/9/2005 31141,2000 8,4900 14 -0,0049 -0,0117 -0,0110 -0,687132

27/9/2005 30874,9400 8,4000 15 -0,0086 -0,0107 -0,0094 -0,696520

28/9/2005 31317,2400 8,3100 16 0,0142 -0,0108 -0,0130 -0,709564

29/9/2005 31208,8200 8,4000 17 -0,0035 0,0108 0,0112 -0,698318

30/9/2005 31583,7900 8,3700 18 0,0119 -0,0036 -0,0055 -0,703813

3/10/2005 31856,1300 8,2700 19 0,0086 -0,0120 -0,0134 -0,717230

4/10/2005 31283,8300 8,0000 20 -0,0181 -0,0332 -0,0304 -0,747673

 
 
 
 
 
 


