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RESUMO 

 

Este estudo investiga a relevância das informações contábeis elaboradas de acordo com as 

Leis n° 11.638/2007 e n° 11.941/2009 para o mercado de capitais brasileiro. Para se averiguar 

essa relevância, utilizou-se a metodologia de estudo de evento, sendo a divulgação das 

demonstrações contábeis elaboradas de acordo com as Leis n° 11.638/2007 e n° 11.941/2009 

pelas companhias brasileiras com ações negociadas na BM&FBovespa, o evento analisado no 

trabalho. Inicialmente, definiu-se a janela de evento compreendendo 41 dias úteis (-20 até 

+20), distribuídos em dois períodos, pré-evento (do dia -20 até o dia 0) e pós-evento (do dia 0 

até o dia +20). Em seguida, selecionou-se a amostra utilizada na pesquisa composta por 64 

ações de 56 empresas que compuseram a carteira teórica do Ibovespa no primeiro 

quadrimestre de 2009. Para se avaliar o impacto do evento nos preços das ações, verificou-se 

a existência de diferenças significativas entre o retorno anormal médio acumulado depois do 

evento e o retorno anormal médio acumulado antes do evento, para cada modelo de 

mensuração dos retornos anormais (ajustado à média, ajustado ao mercado, e ajustado ao risco 

e ao mercado), utilizando-se os testes t-Student e Wilcoxon de diferenças entre médias. Os 

resultados desses testes apontaram uma alteração estatisticamente significante nos retornos 

anormais acumulados das ações 15 dias após a divulgação das informações contábeis, quando 

mensurados de acordo com o modelo ajustado à média. No modelo ajustado ao mercado e no 

modelo ajustado ao risco e ao mercado, os testes estatísticos revelaram que as expectativas 

dos investidores são significativamente alteradas em 3 dias após a divulgação das 

demonstrações contábeis. Os resultados dos testes estatísticos, nesses dois modelos, fornecem 

evidências de que ocorreu um impacto negativo significante nos preços das ações em 

decorrência da divulgação das informações contábeis. Com base nas evidências empíricas 

obtidas, confirma-se a hipótese de que a divulgação das demonstrações contábeis elaboradas 

de acordo com as novas normas contábeis brasileiras teve impacto nos preços das ações da 

amostra do estudo. Conclui-se que as demonstrações contábeis elaboradas segundo as Leis n° 

11.638/2007 e n° 11.941/2009 possuem conteúdo informacional, tendo sido, relevante para o 

mercado de capitais brasileiro.  

 

 

Palavras-chave: Relevância de Informações Contábeis. Estudo de Evento. Eficiência de 

Mercado. Mudança em Princípios Contábeis. 
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RESUMEN 

 

Este estudio investiga la relevancia de la información contable preparada en conformidad con 

las Leyes n° 11.638/2007 y n° 11.941/2009 para el mercado de capitales brasileño. A fin de 

averiguar esa relevancia, se utilizó la metodología de estudio de evento, siendo la divulgación 

de los estados financieros preparados en conformidad con las Leyes n° 11.638/2007 y n° 

11.941/2009 por las empresas brasileñas con acciones negociadas en la BM&FBovespa, el 

evento analizado en el trabajo. Inicialmente, se establece la ventana del evento que incluye 41 

días hábiles (-20 hasta + 20), distribuidos en dos períodos, antes del evento (día -20 hasta el 

día 0) y después del evento (día 0 hasta el día + 20). A continuación, se seleccionó la muestra 

utilizada en la investigación compuesta por 64 acciones de 56 empresas que compusieron la 

cartera teórica del Ibovespa en el primer cuatrimestre de 2009. Para evaluar el impacto del 

evento en los precios de las acciones, se verificó la existencia de diferencias significativas 

entre el retorno anormal medio acumulado después del evento y el retorno anormal medio 

acumulado antes del evento, para cada tipo de modelo de generación de los retornos 

anormales (ajustado a la media, ajustado al mercado y ajustado al riesgo y al mercado), 

utilizando los testes t-Student y Wilcoxon de diferencias entre medias. Los resultados de esos 

testes mostraron un cambio estadísticamente significativo en los retornos anormales 

acumulados de las acciones 15 días después de la divulgación de la información contable, 

cuando mesurados en conformidad con el modelo ajustado a la media. En el modelo ajustado 

al mercado y el modelo ajustado al riesgo y al mercado, los testes estadísticos mostraron que 

las expectativas de los inversores han cambiado significativamente en 3 días después de la 

divulgación de los estados financieros. Los resultados de los testes estadísticos, en esos dos 

modelos, aportan pruebas de que hubo un impacto negativo sobre los precios de las acciones 

en razón de la divulgación de la información contable. Con base en la evidencia empírica 

obtenida, se confirma la hipótesis de que la divulgación de los estados financieros preparados 

en conformidad con las nuevas normas de contabilidad brasileña tiene impacto en los precios 

de la muestra del estudio. Se concluye que los estados financieros elaborados con base en las 

Leyes nº 11.638/2007 y nº 11.941/2009 tuvieron contenido informativo y por lo tanto fueron 

relevantes para el mercado de capitales brasileño.  

 

Palabras clave: Relevancia de la Información Contable. Estudio del Evento. Eficiencia del 

Mercado. Cambio en Principios de Contabilidad.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

Nos últimos anos, as pesquisas que relacionam a informação contábil com o mercado 

de capitais têm sido realizadas com a finalidade de investigar a capacidade informacional dos 

números contábeis de transmitir informações que alterem as expectativas dos investidores e, 

consequentemente, o preço das ações das companhias (SARLO NETO, 2004). 

 

Nessas pesquisas, o mercado de capitais representa um ambiente em que se pode 

verificar se as alterações nos preços das ações estão correlacionadas com a divulgação das 

informações contábeis, possibilitando, assim, confirmar se essas informações são relevantes 

para os investidores (NASCIMENTO, 2006). 

 

Ball e Brown (1968) e Beaver (1968) foram os primeiros a confirmar que o preço das 

ações reage fortemente à divulgação das informações contábeis, indicando que podem 

influenciar decisões de investimento no mercado de capitais.  

 

Segundo Lopes e Martins (2005), uma informação é relevante quando for capaz de 

alterar as perspectivas dos observadores. Assim, uma informação que não modifica as 

expectativas dos usuários acerca da realidade econômica não pode ser considerada 

economicamente relevante. 

 

Por analogia, a informação contábil é relevante quando sua divulgação altera as 

expectativas dos investidores sobre o fluxo de caixa futuro da companhia. Como os preços das 

ações refletem as perspectivas dos agentes econômicos, as mudanças nesses preços são 

indícios de divulgação de informação relevante (LIMA, 2010; LOPES; MARTINS, 2005).  

 

Desde Ball e Brown (1968) e Beaver (1968), vários outros estudos têm investigado a 

relação preço das ações versus informação contábil. No Brasil, Schiehll (1996) realizou o 

primeiro estudo com o objetivo de investigar se a divulgação das demonstrações contábeis 

anuais e trimestrais das companhias abertas produzia efeito no comportamento dos preços de 

suas ações. As evidências empíricas demonstraram que a divulgação dos números contábeis é 

relevante, pois produz alterações significativas nos preços das ações. 
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Segundo Barth, Landsman e Lang (2008), a adoção das normas internacionais de 

contabilidade (International Financial Reporting Standards – IFRS) objetiva aumentar a 

qualidade das informações contábeis em âmbito internacional. Por esse motivo, a adoção 

voluntária e obrigatória das IFRS na União Europeia e em outros países tem propiciado o 

surgimento de diversas pesquisas com a finalidade de verificar empiricamente o aumento da 

relevância das informações contábeis para o mercado de capitais (CALIXTO, 2010). 

 

Numa fase inicial, os estudos de Bartov, Goldberg e Kim (2002), El Shamy e Kayed 

(2005), Stergios, Athanasios e Nikolaos (2005), Jermakowicz, Prather-Kinsey e Wulf (2007) 

e Barth, Landsman e Lang (2008) investigaram se a adoção voluntária das IFRS aumenta a 

relevância dos números contábeis. Os resultados desses estudos demonstraram que as 

informações contábeis divulgadas de acordo com as IFRS são mais relevantes que aquelas 

elaboradas com base nos respectivos padrões nacionais. 

 

Em um segundo período, as pesquisas de Chalmers, Clinch e Godfrey (2008), 

Goodwin, Ahmed e Heaney (2008), Gjerde, Knivsfla e Saettem (2008), Morais e Curto 

(2009), Lourenço e Curto (2009) e Clarkson et al (2010) averiguaram se ocorre um aumento 

na relevância das informações contábeis em razão da adoção obrigatória das IFRS. As 

evidências empíricas desses estudos sugerem que a adoção obrigatória das IFRS torna as 

informações contábeis mais relevantes. 

 

No Brasil, a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) expediu, em 13/07/2007, a 

Instrução CVM n° 457, tornando obrigatória para as companhias abertas a elaboração e 

divulgação das Demonstrações Financeiras Consolidadas em IFRS, a partir de 31/12/2010.  

 

Como forma de acelerar o processo de convergência das práticas contábeis adotadas 

no Brasil às IFRS, naquele mesmo ano foi promulgada a Lei n° 11.638, e no ano seguinte foi 

editada a Medida Provisória n° 449, posteriormente convertida na Lei n° 11.941/2009.  Os 

dois diplomas legais alteraram os dispositivos de natureza contábil da Lei nº 6.404/1976, em 

conformidade com as normas internacionais de contabilidade. 

 

Diversas pesquisas em âmbito nacional averiguaram a relevância das informações 

contábeis, destacando-se os estudos de Sarlo Neto et al (2003), Sarlo Neto, Loss e Nossa 

(2004), Lima e Terra (2004) e Takamatsu, Lamounier e Colauto (2008), segundo os quais  a 
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divulgação das demonstrações contábeis brasileiras induz mudanças no comportamento dos 

preços das ações, confirmando a relevância das informações contábeis  para o mercado de 

capitais. 

 

 Entretanto, essas investigações se limitaram a analisar a relevância da informação 

contábil num cenário anterior às recentes alterações da Lei n° 6.404/1976 e à adoção 

obrigatória das IFRS. Portanto, são ainda incipientes os estudos que verificaram a relevância 

das informações contábeis elaboradas de acordo com as Leis n° 11.638/2007 e n° 

11.941/2009. 

 

Por esse motivo, entende-se oportuna a realização desta pesquisa, em busca de 

respostas para o seguinte questionamento: 

 

Qual o impacto da divulgação das demonstrações contábeis elaboradas de acordo 

com as Leis n° 11.638/2007 e n° 11.941/2009 no preço das ações das companhias listadas 

na BM&FBOVESPA? 

 

Considerando os resultados de Prather-Kinsey, Jemakowicz e Vongphanith (2008) e 

de Horton e Serafeim (2010) que forneceram evidências de que a divulgação das 

demonstrações contábeis impacta nos preços das ações, definiu-se a seguinte hipótese para o 

presente estudo:  

  

H1: A divulgação das demonstrações contábeis elaboradas de acordo com as novas 

normas contábeis brasileiras têm impacto no preço das ações das empresas listadas na 

BM&FBOVESPA. 

 

 A pesquisa tem como objetivo geral investigar a relevância das informações contábeis 

elaboradas de acordo com a Lei n° 11.638/2007 e a n° 11.941/2009 para o mercado de 

capitais brasileiro. Por meio dessa investigação, será possível averiguar se o conteúdo 

informacional das informações contábeis tem reflexo no retorno das ações, sendo essa 

informação relevante para o mercado de capitais.  

 

Dentre os objetivos específicos da pesquisa, destacam-se: 
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1. levantar os resultados de pesquisas empíricas nacionais e internacionais acerca da 

relevância da informação contábil para o mercado de capitais; e 

 

2. verificar a ocorrência de retornos anormais logo após a divulgação das informações 

contábeis. 

 

O presente estudo foi dividido em cinco seções: introdução, fundamentação teórica, 

metodologia, análise dos resultados e conclusões. 

 

Na primeira, apresentam-se a contextualização e a justificativa para formulação da 

problemática do estudo. 

 

No capítulo que trata da plataforma teórica, discute-se, inicialmente, a hipótese de 

mercado eficiente, teoria que dá suporte para a formulação da hipótese da pesquisa. Na 

sequência, descreve-se a linha de pesquisa que relaciona a contabilidade e mercado de 

capitais, a literatura de value relevance (áreas da contabilidade que conjuntamente investigam 

o relacionamento entre variáveis contábeis e preços das ações), e estudo de evento. 

 

Na seção de metodologia, apresenta-se o processo de investigação do estudo, sendo 

apresentados todos os procedimentos adotados na pesquisa, compreendendo a conceituação e 

métodos de cálculos utilizados em estudo de evento; a origem dos dados coletados; a 

população e a amostra do estudo; a definição teórica e operacional das variáveis; e os 

procedimentos estatísticos adotados na análise. 

 

O capítulo de resultados envolve a discussão dos resultados obtidos por meio dos 

testes realizados. Primeiramente, faz-se uma análise preliminar com os dados coletados, a fim 

de se levantar inferências. Em seguida, discutem-se os resultados do teste estatístico 

recomendado pela literatura para o tipo de estudo, com a finalidade de testar a hipótese de 

pesquisa. 

 

Na última seção, são apresentadas as conclusões e as limitações do estudo. 
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2. PLATAFORMA TEÓRICA  

 

 

Esta seção objetiva discutir a hipótese do mercado eficiente e os trabalhos que 

relacionam a contabilidade com o mercado de capitais. Discute-se com profundidade os 

estudos de value relevance, que, amparados na hipótese do mercado eficiente, investigam a 

correlação entre variáveis contábeis e os preços das ações. Em seguida, faz-se uma síntese das 

evidências de pesquisas de value relevance e adoção das normas internacionais de 

contabilidade (IFRS) nos âmbitos internacional e nacional. Em complemento, apresentam-se 

os conceitos para elaboração de um estudo de evento. 

 

2.1 Hipótese do mercado eficiente 

 

A hipótese do mercado eficiente é um dos pilares fundamentais da teoria de finanças. 

Desde sua formulação inicial, proposta por Roberts (1959), fundamenta-se na afirmação de 

que a cotação da ação reflete as informações disponíveis acerca da empresa que a emitiu. 

Assim sendo, o preço da ação é considerado a melhor estimativa para representar as 

expectativas futuras dos agentes com relação à lucratividade e ao desempenho da empresa, já 

que eles usam essas informações na precificação das ações (FERNANDES, 2008; GUSMÃO; 

GARCIA, 2008). 

 

Segundo Fama (1970), o mercado é eficiente quando os preços dos títulos refletem 

integralmente todas as informações disponíveis no mercado em um dado momento. Na 

opinião de Beaver (1998), o mercado é eficiente para um sistema de informações, se os preços 

das ações forem os mesmos que seriam em uma economia similar, em que todos os indivíduos 

possuíssem o mesmo acesso ao sistema de informação. 

 

Machado (2009) complementa que um mercado é eficiente quando os preços refletem 

as informações disponíveis e rapidamente se ajustam quando ocorre a divulgação de novas 

informações. 

 



18 

 

Amorim (2010, p. 17), de uma forma mais aprofundada, afirma que a eficiência de 

mercado: 

 

consiste em que os preços reflitam, de forma justa, não enviesada e rápida, ou em 

um tempo muitíssimo pequeno, o conteúdo da informação, de maneira tal que todo o 

mercado já estará prontamente precificado, tendo sido relevante o conteúdo 

informacional totalmente absorvido nos preços, não sendo possível obter retornos 

acima do esperado ao longo do tempo. 

 

Percebe-se que a eficiência de mercado está diretamente associada ao modo como a 

informação chega aos seus diversos agentes e como eles se comportam diante dessa 

informação, tomando decisões de compra ou de venda das ações das empresas. 

 

Para que a hipótese de mercado eficiente seja validada, faz-se necessário considerar 

algumas premissas: a) não existam custos de transação na negociação; b) as informações 

estejam disponíveis a todos sem qualquer custo; e c) todos os investidores possuam as 

mesmas expectativas em relação às implicações das informações disponíveis 

(HENDRIKSEN; BREDA, 1999). 

 

A hipótese de mercado eficiente baseia-se na impossibilidade de os investidores 

conseguirem ganhos acima da média por meio da variação dos preços em função de novas 

informações. A introdução de novas informações no mercado de capitais desloca as curvas de 

oferta e demanda, originando um novo preço de equilíbrio. A variação dos preços em função 

de novas notícias torna o mercado imprevisível e aleatório (ADRIÃO, 2008). 

 

Leão (2001) assinala que as informações potenciais no mercado de capitais podem ser 

distribuídas em três categorias: 1) aquelas oriundas de uma simples observação dos preços das 

ações; 2) aquelas que se encontram disponíveis publicamente, incluindo-se os preços das 

ações; e 3) as informações denominadas “privilegiadas”. Observando esses tipos de 

informação, Fama (1970) define três níveis de eficiência de mercado: fraca, semiforte e forte. 

 

A eficiência de mercado é considerada fraca quando o mercado incorpora 

completamente as informações sobre os preços das ações em passado recente. Dessa forma, 

não é possível obter retornos anormais acima da média de mercado baseando-se nas 

expectativas de que os preços passados são ótimos sinalizadores dos preços futuros. O teste de 

previsibilidade de retornos é a forma de verificar a existência desse tipo de eficiência em um 
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mercado de capitais (CARDOSO; MARTINS, 2004; FAMA, 1991). A eficiência fraca é o 

tipo menos exigente de eficiência, pois a informação histórica acerca dos preços é o tipo mais 

fácil de informação que se pode encontrar (GUSMÃO; GARCIA, 2008). 

 

No nível semiforte, os preços das ações se comportam como se todos os agentes 

conhecessem e fossem capazes de precificar as informações disponíveis de forma homogênea 

(CARDOSO; MARTINS, 2004; FAMA, 1991). Segundo Kothari (2001), essa forma de 

eficiência de mercado é verificada a partir de estudos de evento. 

 

Damodaran (2005) adverte que na eficiência de mercado no nível semiforte, os preços 

das ações podem se comportar de três maneiras, quando ocorre a divulgação de uma nova 

informação: 

 

a) os preços podem reagir de forma imediata; 

 

b) os preços podem reagir de maneira lenta, ocorrendo um acréscimo ou decréscimo 

gradual,  dando aos  agentes a possibilidade de conseguir retornos anormais com o 

desvio de preços; e  

 

c) a reação dos preços pode ser exagerada, sendo possível obter retornos anormais. 

 

No nível de eficiência forte, considera-se que os preços das ações refletem todos os 

tipos de informação, como preços passados, informações disponíveis e informações privadas 

(CARDOSO; MARTINS, 2004; FAMA, 1991). Leão (2001, p. 12) elenca alguns fatores que 

dificultam a comprovação desse nível de eficiência:  

 

a) podem existir leis que controlem informações privilegiadas obtidas por insiders 

(p. ex., propriedade industrial). Entretanto, mesmo as leis podem não ser claras em 

relação ao que pode ser considerado informação privilegiada e o que é informação 

pública; 

b) por definição, as informações privilegiadas não estão disponíveis para o público, 

devendo ser difícil, portanto, observá-las e estudá-las; 

c) não parece claro como as informações privilegiadas podem ser totalmente 

refletidas nos preços de títulos, se elas só estão disponíveis para um pequeno 

segmento do mercado. 
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A hipótese do mercado eficiente se tornou a base conceitual para os pesquisadores da 

área contábil, que procuram verificar como o mercado de capitais se relaciona com a 

informação contábil e quanto o mercado é eficiente em resposta a esse tipo de informação 

(AMORIM, 2010). 

 

2.2 Áreas de pesquisa em contabilidade e o paradigma da utilidade da informação 

 

Na primeira metade do século XX, as pesquisas de contabilidade empreendiam 

esforços para encontrar um conjunto coerente de princípios para sustentar as práticas da 

contabilidade financeira (BEATTIE, 2005). 

 

Na década de 1960 surgiu uma nova corrente para as investigações em contabilidade, 

nomeada como o paradigma da utilidade. Essa orientação revolucionou o pensamento contábil 

da época, por adotar características empíricas e positivas, contrárias à grande maioria das 

pesquisas, então embasadas no paradigma dominante: o normativo (INCHAUSTI, 2001). 

 

O surgimento desse novo paradigma motivou o advento de duas áreas de estudo: a) as 

pesquisas em contabilidade comportamental (Behavioural Accounting Research – BAR ); e b) 

as pesquisas que relacionam contabilidade e mercado de capitais (Market Based Accounting 

Research – MBAR). A primeira delas examina o processo de decisão individual dos usuários 

da contabilidade, baseando-se em conceitos, métodos e modelos advindos da psicologia. A 

segunda examina a relação entre a informação contábil e o preço ou retorno das ações, 

fundamentando-se em teorias e modelos oriundos da economia e das finanças (BEATTIE, 

2005; KOTHARI, 2001). 

 

Inchausti (2001) assinala que dentre as áreas provenientes do paradigma da utilidade, a 

MBAR é a linha de pesquisa que mais se desenvolveu durante o século XX, investigando o 

papel da informação contábil para os investidores. 

 

A investigação empírico-positiva tem início em 1968, com a publicação de dois 

estudos: An empirical evaluation of accounting income numbers, de Ball e Brown, e The 

information content of annual earnings announcement, de Beaver. Essas pesquisas são 
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reportadas por diversos pesquisadores como os estudos seminais da MBAR (BEISLAND, 

2008; COSTA, 2006; KOTHARI, 2001). 

 

Beaver (2002) sintetiza a contribuição de Ball e Brown em três aspectos: a) introduz a 

metodologia de estudos de evento na contabilidade; b) insere a noção de dados contábeis 

como informações; e c) introduz a noção de benefícios inesperados. 

 

Giner (2000 apud INCHAUSTI, 2001) atribui o desenvolvimento da linha de 

investigação MBAR a quatro fatores:  

 

a) a saturada investigação normativa que planejava encontrar um esquema conceitual 

autossuficiente capaz de não receber críticas; 

 

b) os recentes desenvolvimentos ocorridos na área de finanças transportados para a 

contabilidade, como a hipótese do mercado eficiente e o modelo de precificação 

de ativos financeiros (CAPM), juntamente com o surgimento de grandes bases de 

dados e de softwares para auxiliar os cálculos matemáticos e estatísticos; 

 

c) o fato de as pesquisas em contabilidade, ao adotar o paradigma da utilidade, se 

utilizarem do mercado de capitais como um laboratório para investigar o 

comportamento de diversos indivíduos diante da divulgação de informações 

contábeis; e 

 

d) o desejo da comunidade acadêmica de definir um marco conceitual para a 

contabilidade financeira, partindo da ideia de que devem satisfazer as 

necessidades dos usuários, investigando-os sobre o uso que fazem da informação. 

 

Na década de 1970, Watts e Zimmerman desenvolveram a teoria positiva da 

contabilidade, que se tornou a base teórica das então recém-criadas áreas de investigação 

BAR e MBAR (BEATTIE, 2005). 

 

Na década de 1980, as pesquisas em contabilidade se desenvolveram em grande parte 

nas universidades dos Estados Unidos. A maioria das pesquisas passou a utilizar técnicas de 
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investigação baseadas em cálculos matemáticos e em estatística sofisticada, utilizando-se de 

novas teorias advindas de outras ciências. A área de eficiência de mercado e as pesquisas que 

relacionam a contabilidade com o mercado de capitais, juntamente com a recente teoria 

positiva da contabilidade, foram as linhas de investigação que mais se desenvolveram durante 

aquele período (COSTA, 2006). 

 

Segundo Kothari (2001), Watts e Zimmerman construíram a teoria positiva da 

contabilidade a partir dos desenvolvimentos simultâneos das teorias das finanças e da 

economia, para em seguida adaptá-las para explicar os fenômenos contábeis. De acordo com 

Watts e Zimmerman (1986), a teoria positiva fornece subsídios para explicar e predizer 

determinados fenômenos; assim, essa teoria não oferece prescrições, mas procura explicar a 

prática contábil. 

 

Além da teoria positiva da contabilidade, Beaver (2002) esclarece que as pesquisas 

que relacionam a contabilidade com o mercado de capitais se fundamentam em duas 

plataformas teóricas: a) hipótese de mercado eficiente; e b) modelo Feltham-Ohlson 

(arcabouço teórico que propõe a precificação das empresas em função de variáveis contábeis).  

 

No início deste século, os estudos de Kothari (2001), Inchausti (2001), Beaver (2002), 

Beattie (2005) e Laidroo (2006) fizeram uma revisão empírica na área de MBAR, objetivando 

descrever as características dos estudos dessa área, a fim de categorizá-los com a finalidade de 

facilitar o enquadramento de novas pesquisas no segmento. A categorização dos estudos 

possibilitou identificar cinco subáreas de pesquisa: a) análise fundamentalista e avaliação; b) 

eficiência de mercado; c) comportamento dos analistas; d) comportamento discricionário; e e) 

divulgação corporativa. 

 

As pesquisas na subárea análise fundamentalista e avaliação investigam as 

associações entre: a) desempenho financeiro e fluxos de caixas futuros; b) desempenho 

financeiro e preço ou retorno das ações; e c) mudanças esperadas no preço das ações. Os 

estudos nessa subárea aplicam, via de regra, regressões baseadas no modelo Feltham-Ohlson 

(BEATTIE, 2005; KOTHARI, 2001). 
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Os estudos desenvolvidos na subárea eficiência de mercado validam ou refutam a 

existência da eficiência de mercado nos níveis fraca, sem-forte e forte (BEAVER, 2002; 

KOTHARI, 2001,). 

 

As pesquisas que examinam a associação entre preço ou retorno das ações (variável 

dependente) e informações contábeis (variável independente), conhecidas como estudos sobre 

value relevance, utilizam diversas metodologias, como estudos de evento, estudos de 

associação relativa e estudos de associação incremental, geralmente por meio de regressões. 

Dependendo do objetivo do estudo e da metodologia empregada, podem ser classificados nas 

subáreas eficiência de mercado, análise fundamentalista e avaliação (BARTH; BEAVER; 

LANDSMAN, 2001; HOLTHAUSEN; WATTS, 2001). 

 

As investigações na subárea comportamento dos analistas avaliam as mudanças nos 

preços das ações decorrentes das interpretações dos analistas para as diversas informações 

disponíveis no mercado. Como alguns investidores não dispõem de tempo suficiente para 

acompanhar em tempo real as informações disponíveis no mercado, eles podem adotar como 

parâmetro em suas decisões as interpretações dos analistas acerca das informações 

(BEAVER, 2002). 

 

Os estudos da área comportamento discricionário investigam como o gerenciamento 

pode incrementar ou reduzir a qualidade das demonstrações, por meio do exercício da 

discricionariedade dos números contábeis. Incluem-se nessa subárea os trabalhos envolvendo 

a divulgação voluntária, as escolhas contábeis, a estimativa dos accruals e o gerenciamento de 

resultados (BEAVER, 2002).  

 

As pesquisas na subárea divulgação corporativa analisam o relacionamento entre as 

informações contábeis obrigatórias e as variáveis de mercado (preço ou retorno das ações). 

Estudos nessa linha procuram respostas para os seguintes questionamentos: As demonstrações 

contábeis reportadas de acordo com um novo padrão transmitem novas informações para os 

mercados de capitais? Os números reportados nas demonstrações contábeis elaboradas de 

acordo com um novo padrão estão mais associados com os retornos e preços das ações? Em 

âmbito internacional, organismos de normatização procuram evidências sobre a relevância das 

informações contábeis, por meio de testes de eficiência de mercado (HOLTHAUSEN; 

WATTS, 2001; KOTHARI, 2001). 
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Segundo Kothari (2001), os resultados das investigações na linha de pesquisa que 

relaciona a contabilidade com o mercado de capitais têm encontrado indícios da ineficiência 

do mercado. Essa evidência tem motivado as pesquisas de MBAR a se concentrarem nas 

subáreas análise fundamentalista e avaliação e eficiência de mercado, em detrimento dos 

estudos nas três outras subáreas de MBAR. 

 

A centralização dos estudos de MBAR, nas duas citadas subáreas, motivou o Journal 

of Accounting and Economics (JAE) a propor, em 2001, uma nova classificação dos estudos 

de contabilidade. Em cada área, o periódico selecionou um ou mais autores de renome, para 

dissertarem sobre o atual estágio da pesquisa, e, ainda, convidou outros autores para contrapor 

e complementar as ideias discutidas pelos primeiros. Essa categorização dividiu a 

contabilidade em nove linhas de pesquisa: (1) Value Relevance Literature; (2) Capital 

Markets Research in Accounting; (3) Research on Accounting Choice; (4) Empirical Tax 

Research; (5) Empirical Disclosure Literature; (6) Contracting Theory and Accounting; (7) 

Analytical Research on Disclosure; (8) Financial Information and Corporate Governance; e 

(9) Research in Managerial Accounting (GABRIEL; PIMENTEL; MARTINS, 2009). 

 

2.3 Atributos das informações contábeis  

 

Como ponto de partida para discussão dos estudos de value relevance, faz-se 

necessário, inicialmente, apresentar o objetivo e as características qualitativas da informação 

contábil. 

 

O Statements of Financial Accounting Standards (SFAC) n° 1 do Financial 

Accounting Standards Board (FASB), intitulado Objectives of Financial Reporting by 

Business Enterprises, publicado em novembro de 1978, identifica três objetivos da divulgação 

financeira, citados por Hendriksen e Breda (1999, p. 93):  

 

A divulgação financeira deve fornecer informações que sejam úteis para investidores 

e credores atuais e em potencial, bem como para outros usuários que visem a tomada 

racional de decisões de investimento, crédito e outras semelhantes. [...]. A 

divulgação financeira deve proporcionar informação que ajude investidores, 

credores e outros usuários, presentes e em potencial, a avaliar os volumes, a 

distribuição no tempo e a incerteza de possíveis fluxos de caixa em termos de 

dividendos ou juros, e os resultados da venda, do resgate e do vencimento de títulos 

ou empréstimos. [...]. A divulgação financeira deve fornecer informações sobre os 

recursos econômicos de uma empresa, os direitos sobre esses  recursos (obrigações 
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da empresa em termos de transferência de recursos a outras entidades e a 

participação dos proprietários), bem como os efeitos de transações, eventos e 

circunstâncias que alterem seus recursos e os direitos sobre tais recursos. 

 

Já o Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC, 2008) e o International Accounting 

Standards Board (IASB, 1997) têm o mesmo entendimento acerca do objetivo das 

demonstrações contábeis, que consiste em fornecer um conjunto de informações que 

subsidiem as decisões de um grande número de usuários. 

 

Para que as informações contábeis sejam úteis aos usuários, é essencial que possuam 

atributos que tendam a ampliar sua utilidade. Esses atributos são denominados características 

qualitativas da informação contábil (HENDRIKSEN; BREDA,1999). 

 

Por meio do SFAC n° 2, denominado Qualitative Characteristics of Accounting 

Information, o FASB segrega as características qualitativas da informação contábil em dois 

grupos: primárias e secundárias. As primárias são a relevância e a confiabilidade; a secundária 

é a comparabilidade.  

 

 Confrontados com o FASB, o IASB (2001) e o CPC (2008) apresentam quatro 

atributos como sendo as principais características qualitativas da informação contábil: 

relevância, confiabilidade, comparabilidade e compreensibilidade.  

   

 É de comum entendimento entre os três órgãos que a relevância está relacionada à 

capacidade que uma informação possui de fazer a diferença numa decisão, auxiliando os 

usuários a avaliar o impacto de eventos passados, presentes e futuros, ou, ainda, a confirmar 

ou corrigir avaliações já feitas. A informação relevante possui dois atributos: valor preditivo e 

valor como feedback (CPC, 2008; FASB, 1980; IASB, 2001). 

 

O valor preditivo é a qualidade da informação que ajuda os usuários a aumentar suas 

chances de prever corretamente o resultado de eventos passados ou presentes. O valor como 

feedback é o atributo da informação que ajuda os usuários a confirmar ou corrigir suas 

expectativas anteriores, relacionadas à previsão (HENDRIKSEN; BREDA,1999).  

 

O FASB (1980) inclui mais um atributo para a informação relevante: a oportunidade. 

Dessa forma, para que a informação seja útil, no entender desse órgão, deve ser oportuna, ou 
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seja, deve estar prontamente disponível para os usuários antes que perca sua capacidade de 

influenciar na decisão. 

 

Segundo o IASB (2001) e o CPC (2008), as informações contábeis são afetadas pela 

materialidade. Para esses órgãos, uma informação é material se a sua omissão ou distorção é 

capaz de influenciar as decisões econômicas dos usuários, tomadas com base nas informações 

contábeis. O FASB (1980) entende que a materialidade impõe limites ao que deve ser 

divulgado (limite do reconhecimento). 

 

Os três órgãos concordam que a confiabilidade torna a informação contábil 

razoavelmente livre de erros e vieses e representando adequadamente aquilo que se propõe 

representar (CPC, 2008; FASB, 1980; IASB, 2001).  

 

Segundo o FASB (1980), uma informação será considerada confiável se representar 

adequadamente os eventos e as transações que se propõe  representar (representação 

adequada); for neutra (neutralidade); e garantir que representa aquilo que se destina a 

representar sem erro ou viés (verificabilidade).  

 

Com um entendimento similar ao apresentado pelo FASB, o IASB (2001) e o CPC 

(2008) concordam que, para uma informação ser confiável, basta possuir os atributos  

representação adequada e neutralidade.  

 

Entendem ainda esses órgãos que, para uma informação ser confiável é necessário que 

registre e apresente as transações de acordo com a sua substância e realidade econômica, e 

não somente em atendimento à legislação (a primazia da essência sobre a forma). A 

informação deve ser completa (integridade), recomendando-se adotar nos registros contábeis 

um grau de precaução ao se realizar estimativas em condições de incerteza (prudência) (CPC, 

2008; IASB, 2001).  

 

A comparabilidade, na opinião dos três órgãos, é a qualidade da informação contábil 

que dá aos usuários a possibilidade de identificar semelhanças e diferenças entre duas ou mais 

entidades, ou na mesma entidade em datas diferentes (CPC, 2008; FASB, 1980; IASB, 2001).  

O IASB (2001) não identifica nenhum atributo em relação a comparabilidade da 

informação, ao contrário do FASB (1980), segundo qual a comparabilidade possui duas 
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características: a uniformidade e a consistência. Assim, eventos iguais devem ser 

representados de maneira idêntica, e os mesmos procedimentos contábeis devem ser adotados 

por uma entidade em diferentes períodos de publicação (HENDRIKSEN; BREDA, 1999). 

 

Os citados órgãos concordam que a relação custo-benefício é uma restrição geral da 

informação contábil, não devendo o custo para se gerar uma informação ser superior ao 

benefício que alcançarão os usuários (CPC, 2008; FASB, 1980; IASB, 2001). 

 

O FASB (1980) classifica a compreensibilidade como uma característica específica do 

usuário, que o auxilia na assimilação do significado das informações. Por sua vez, o IASB 

(2001) e o CPC (2008) consideram a compreensibilidade uma característica específica das 

informações contábeis, e não dos usuários, por meio da qual elas são prontamente entendidas. 

 

Com o objetivo de eliminar as divergências de entendimento sobre as características 

qualitativas da informação contábil, em 2002 o FASB e o IASB firmaram um acordo, 

denominado The Norwalk Agreement, para promover uma gradual aproximação entres as suas 

estruturas conceituais da contabilidade até 2006 (LEMES; CARVALHO, 2004; COSTA; 

LOPES, 2007). 

 

Como até 2006 não houve avanço na aproximação das diversas estruturas conceituais, 

nesse ano os dois organismos internacionais renovaram o compromisso de elaborar um 

conjunto de padrões internacionais de contabilidade (LEMES; CARVALHO, 2009). 

 

As iniciativas implementadas com vistas ao cumprimento do acordo firmado entre 

FASB e IASB contribuíram para o desenvolvimento de projetos conjuntos, um dos quais 

resultou na publicação, em 2010, do SFAC n° 8 do FASB, denominado Conceptual 

Framework for Financial Reporting. Esse documento estabelece uma nova estrutura 

conceitual para a contabilidade, eliminando as diferenças anteriormente existentes entres os 

pronunciamentos do IASB e FASB (FASB, 2010). 

 

Essa recente publicação definiu que a relevância e a representação adequada, e não 

mais a confiabilidade, são as qualidades fundamentais da informação contábil. 

Adicionalmente, foi introduzida a qualidade livre de erro como um atributo da representação 

adequada. Acrescentou-se, ainda, que a utilidade de uma informação contábil pode ser 
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reforçada, se for comparável, verificável, oportuna e compreensível. Estabelece também o 

custo como única restrição para a divulgação das informações contábeis (FASB, 2010). O 

Quadro 1 sintetiza as características qualitativas da informação contábil segundo FASB, IASB 

e CPC. 

 

Qualidade da 

Informação Contábil 
FASB (1980) IASB (2001) CPC (2008) FASB e IASB (2010) 

Relação Custo-Benefício restrição geral 

limitações sobre 

a relevância e a 

confiabilidade 

limitações sobre 

a relevância e a 

confiabilidade 

restrição à divulgação 

das informações 

contábeis 

Compreensibilidade 

característica 

qualitativa 

específica do 

usuário 

característica 

qualitativa 

característica 

qualitativa 

características 

qualitativas que 

reforçam a utilidade da 

informação contábil 

Relevância qualidade primária  
característica 

qualitativa  

característica 

qualitativa  

característica qualitativa 

fundamental 

Valor Preditivo 
atributo da 

relevância  

atributo da 

relevância  

atributo da 

relevância  
atributo da relevância  

Valor de feedback 
atributo da 

relevância  

atributo da 

relevância  

atributo da 

relevância  
atributo da relevância  

Oportunidade 
atributo da 

relevância  

limitações sobre 

a relevância e a 

confiabilidade  

limitações sobre 

a relevância e a 

confiabilidade  

características 

qualitativas que 

reforçam a utilidade da 

informação contábil 

Materialidade 
limite de 

reconhecimento  

atributo da 

relevância 

atributo da 

relevância 
atributo da relevância 

Confiabilidade qualidade primária 
característica 

qualitativa  

característica 

qualitativa  

modificada para 

representação adequada 

Representação Adequada 
atributo da 

confiabilidade  

atributo da 

confiabilidade  

atributo da 

confiabilidade  

característica qualitativa 

fundamental 

Neutralidade 
atributo da 

confiabilidade  

atributo da 

confiabilidade  

atributo da 

confiabilidade  

atributo da 

representação adequada 

Verificabilidade 
atributo da 

confiabilidade  

atributo da 

confiabilidade  

atributo da 

confiabilidade  

características 

qualitativas que 

reforçam a utilidade da 

informação contábil 

Primazia da Essência 

sobre a Forma 
não trata 

atributo da 

confiabilidade  

atributo da 

confiabilidade  
não trata 

Prudência não trata 
atributo da 

confiabilidade  

atributo da 

confiabilidade  
não trata 

Integridade  não trata 
atributo da 

confiabilidade  

atributo da 

confiabilidade  

atributo da 

representação adequada 

Livre de Erro não trata não trata não trata 
atributo da 

representação adequada 

Comparabilidade 
qualidade 

secundária  

característica 

qualitativa  

característica 

qualitativa  

características 

qualitativas que 

reforçam a utilidade da 

informação contábil 
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Uniformidade 
atributo da 

comparabilidade  
não trata não trata 

atributo da 

comparabilidade  

Consistência 
atributo da 

comparabilidade  
não trata não trata 

atributo da 

comparabilidade  

Quadro 1 – Comparação das características qualitativas da informação contábil 

 

2.4  Value relevance da informação contábil 

 

A preocupação do FASB em definir uma teoria contábil e o desenvolvimento de 

modelos de avaliação de empresas motivaram o surgimento, a partir de meados do século 

passado, de pesquisas que investigam a relevância das informações contábeis, 

internacionalmente denominadas estudos de value relevance. Esses estudos emergiram com a 

finalidade de operacionalizar os conceitos de relevância e de confiabilidade das informações 

contábeis definidos pelo FASB (BARTH; BEAVER; LANDSMAN, 2001). 

 

Segundo Holthausen e Watts (2001), os estudos de value relevance amparam-se em 

duas proposições não encontradas na estrutura conceitual da contabilidade elaborada pelo 

FASB: a) assumem que os investidores são os principais usuários das informações contábeis e 

utilizam essas informações para avaliar as empresas; e b) os preços das ações representam 

adequadamente o comportamento dos investidores.  

 

De acordo com Beaver (2002), os estudos de value relevance tiveram como principais 

objetivos:  

 

a) apresentar um quadro de definições acerca do papel das informações contábeis;  

 

b) fornecer uma teoria de caráter normativo que conduza as investigações por meio 

de suas declarações prescritivas; ou positiva, que conduza os estudos a elaborar as 

hipóteses passíveis de serem testadas; e  

 

c) fornecer evidências empíricas. 

 

Na década de 1990 surgiram vários estudos de value relevance, porém grande parte 

deles se restringiram a utilizar somente dados dos Estados Unidos; um desses é o estudo de 

Amir, Harrir e Venuti, em 1993, considerado o primeiro a empregar a terminologia value 
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relevance para se referir à relevância das informações contábeis para o valor das empresas 

(BARTH; BEAVER; LANDSMAN, 2001). Os aludidos autores analisaram se os ajustes de 

reconciliação do patrimônio líquido e dos resultados contábeis ao padrão contábil norte-

americano de diversas companhias estrangeiras com ações negociadas na Bolsa de Valores de 

Nova Iorque (NYSE) eram relevantes para os investidores daquele país. Os resultados 

revelaram que as reconciliações possuem maior relevância quando comparadas com a 

divulgação de informações contábeis elaboradas de acordo com os respectivos padrões 

contábeis dos países de origem das companhias (LIMA, 2010). 

 

No início deste século, verificou-se um número crescente de estudos usando dados de 

outros mercados desenvolvidos, sobretudo na Europa, com a finalidade de verificar a 

relevância das informações contábeis, bem como de compará-los com os resultados 

encontrados no mercado dos EUA (BEAVER, 2002; KLIMCZAK, 2009). 

 

Na opinião de Beisland (2008), o conceito de value relevance pode ser compreendido 

por diferentes perspectivas. Francis e Schipper (1999) apresentam quatro interpretações para o 

termo. 

 

A primeira delas supõe que as informações contábeis antecipam os preços, por 

capturarem o valor intrínseco das ações. Assim, essa interpretação supõe que as informações 

contábeis refletem o valor intrínseco das ações, e não os seus preços. Nesse entendimento, a 

informação contábil é considerada relevante quando os portfólios formados com base nessa 

informação estiverem relacionados com retornos anormais. 

 

A segunda interpretação considera a informação contábil relevante quando contiver 

variáveis que possam ser utilizadas em um modelo de avaliação de empresas ou que 

contribuam para prever essas variáveis. Nessa perspectiva, investiga-se a capacidade dos 

dados contábeis de serem utilizados para prever dividendos, fluxos de caixa e lucros. 

 

A terceira interpretação define o termo relevância da informação como a capacidade 

de as informações contábeis modificarem um conjunto de informações disponíveis no 

mercado, influenciando as decisões dos investidores. Nessa abordagem, a relevância da 

informação é investigada quando ocorre a introdução de uma nova informação no mercado 

que possa induzir os investidores a alterar suas expectativas e, assim, modificar os preços das 
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ações. Logo, a informação contábil será relevante se puder ser usada pelos investidores no 

processo de precificação. Segundo Lima (2010), as pesquisas que seguem as metodologias de 

estudos de evento de Ball e Brown (1968) e de Beaver (1968) tendem a considerar a 

relevância da informação nos termos dessa interpretação. 

  

Na quarta interpretação, entendem os autores que a relevância da informação é 

verificada pela associação estatística entre variáveis contábeis e variáveis de mercado, 

geralmente em períodos superiores a um ano. Além disso, a relevância é mensurada como a 

capacidade informacional das demonstrações contábeis em incorporarem a informação que 

afeta os valores das ações. Para Lima (2010), nessa interpretação, se uma variável contábil 

está associada com variáveis de mercado, então a informação contábil captura ou agrega 

informações que são usadas pelos investidores para determinar os preços ou retornos das 

ações. Os trabalhos de Barth, Beaver e Landsman (2001), de Stergios, Athanasios e Nikolaos 

(2005), de Beisland (2008) e de Filip e Raffournier (2010) são exemplos de estudos que 

adotam essa interpretação de relevância da informação. 

 

Holthausen e Watts (2001) elaboraram uma classificação para os estudos de value 

relevance, distribuindo-os em três categorias:  

  

a) Estudos de associação relativa verificam a associação entre preço ou retorno das 

ações com variáveis contábeis, geralmente, antes e depois de mudanças de 

práticas contábeis definidas pela legislação. Em geral, esses estudos comparam as 

diferenças existentes nos coeficientes de regressão (R
2
) calculados com base em 

informações contábeis de uma norma já existente, com informações contábeis 

decorrentes de uma nova norma. Dados contábeis que possuírem um coeficiente 

R
2
 superior aos demais serão mais relevantes.  

 

b) Estudos de associação incremental investigam se determinadas práticas explicam 

o preço ou o retorno das ações. Uma prática contábil é considerada relevante 

quando o seu coeficiente estimado da regressão for  significativamente diferente 

de zero.  
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c) Estudos de conteúdo informacional marginal analisam se um dado contábil 

específico adiciona informação para um conjunto de investidores. Nessas 

pesquisas, geralmente, aplica-se a metodologia de estudo de eventos e se verifica 

se a divulgação de um número contábil está relacionada com as alterações nos 

preços ou retornos das ações. Essas mudanças são consideradas evidências de 

relevância da informação contábil. 

 

Outras classificações emergiram ao longo dos anos, como a de Novak (2008) e a de 

Klimczak (2009). Essas classificações apresentam uma similaridade com aquela sugerida por 

Holthausen e Watts (2001), muito embora esses autores não incluam os estudos de associação 

incremental como parte da pesquisa de value relevance. 

 

Dado que as pesquisas de value relevance estudam a relação entre variáveis contábeis 

e variáveis de mercado (preço ou retorno das ações), o primeiro desafio consiste em definir a 

variável de mercado que será relacionada com os dados contábeis. Segundo Barth, Beaver e 

Landsman (2001), a adoção do preço ou do retorno das ações depende do modelo 

econométrico empregado no estudo. Além disso, a questão de pesquisa, juntamente com a 

hipótese formulada, deverá auxiliar na definição da variável a adotar. 

 

Para se garantir a escolha correta da variável, é preciso entender que o preço das ações 

é utilizado para estimar o reflexo de dada informação no valor da firma, e o retorno das ações 

é usado para estimar o reflexo de dada informação nas cotações das ações (BARTH; 

BEAVER; LANDSMAN, 2001). 

 

2.5 Pesquisas internacionais sobre value relevance das informações contábeis 

 

Segundo Holthausen e Watts (2001), os estudos que investigam a relevância das 

informações contábeis podem utilizar diversas metodologias. Nesse sentido, pretende-se neste 

tópico discorrer sobre as evidencias empíricas das pesquisas de value relevance das 

informações contábeis realizadas em diferentes países.  

 

Inicialmente, observa-se que um número crescente de pesquisadores na área contábil 

entende que a adoção das normas internacionais (IAS/IFRS ou US GAAP) aumentam a 

http://papers.ssrn.com/sol3/cf_dev/AbsByAuth.cfm?per_id=904600
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relevância das informações contábeis divulgadas pelas companhias. Portanto, essas novas 

informações são relevantes para os investidores no mercado de capitais (LIMA, 2010). 

 

Com esse argumento, primeiramente surgiram pesquisas que objetivavam verificar a 

relevância da divulgação voluntária das demonstrações contábeis elaboradas de acordo com as 

normas internacionais.  

 

Neste início de século, Bartov, Goldberg e Kim (2002) avaliaram se houve um 

aumento na relevância das demonstrações contábeis elaboradas de acordo com as normas 

internacionais entre 1991 e 2000, no mercado de capitais alemão. Metodologicamente, 

empregando um estudo de associação relativa, os autores compararam os coeficientes de 

determinação (R
2
) de duas regressões, a primeira delas utilizando as informações contábeis do 

padrão nacional (GAAP alemão), e a segunda empregando os dados contábeis divulgados 

voluntariamente de acordo com as IAS/IFRS ou US GAAP. Tomando por base os 

coeficientes encontrados, concluíram que a divulgação voluntária do resultado contábil 

elaborado segundo as normas internacionais é mais relevante para o mercado de capitais 

alemão, do que o resultado contábil divulgado de acordo com normas locais.  

 

De forma similar ao estudo anterior, Hung e Subramanyam (2004) examinaram o 

mercado de capitais alemão, objetivando averiguar se as informações contábeis divulgadas de 

acordo com as IAS/IFRS entre 1998 e 2002 eram relevantes para os investidores nacionais. 

Contrariando as evidências empíricas de Bartov, Goldberg e Kim (2002), o resultado do 

estudo evidenciou uma diminuição no coeficiente R
2
. Assim, a divulgação do resultado 

contábil baseado nas normas internacionais diminui a relevância das informações contábeis 

para o mercado alemão.  

 

Stergios, Athanasios e Nikolaos (2005) investigaram os efeitos da adoção voluntária 

das IFRS na relevância das informações contábeis de 40 empresas gregas, durante o biênio 

2003-2004. Os resultados empíricos revelaram que a divulgação dos ajustes realizados no 

patrimônio líquido em decorrência da adoção das IFRS são relevantes. De forma contrária o 

estudo não apontou a relevância da evidenciação dos ajustes realizados no lucro líquido após 

a adoção do IFRS. 
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Retomando a análise no mercado alemão, Jermakowicz, Prather-Kinsey e Wulf (2007) 

avaliaram a relevância da adoção voluntária (1995-2004) das IAS/IFRS em 30 companhias. 

Encontraram evidências semelhantes aos resultados de Bartov, Goldberg e Kim (2002), e 

comprovaram que as informações contábeis divulgadas de acordo com as normas 

internacionais são mais relevantes para o mercado alemão quando comparadas com as 

demonstrações contábeis elaboradas segundo o GAAP local.  

 

Posteriormente, dada a limitação dos estudos anteriores que investigaram um único 

mercado de capitais, Barth, Landsman e Lang (2008) averiguaram o aumento da relevância 

das informações contábeis voluntariamente divulgadas segundo as normas internacionais 

utilizando uma amostra de 1.896 companhias de 21 países de diferentes partes do mundo, nos 

anos de 1994 a 2003. Analisando os períodos anterior e posterior à adoção voluntária do 

padrão internacional, os autores basearam suas inferências no poder explicativo do R
2
,
 
e 

encontraram um aumento desse coeficiente no ano da adoção da nova norma, quando 

comparado com períodos anteriores. Portanto, a divulgação voluntária das informações 

contábeis segundo as normas internacionais são relevantes para os investidores dos diversos 

países estudados.  

 

Em países em desenvolvimento, a relevância das informações contábeis também é 

alvo de pesquisa. Uma delas é o estudo de Eccher e Healey (2003), que verificou a relevância 

das demonstrações contábeis elaboradas de acordo com o padrão internacional na China, no 

período de 1993 a 1997. Utilizando uma amostra de 83 empresas chinesas que divulgaram 

voluntariamente suas informações contábeis simultaneamente em IAS/IFRS e em GAAP 

chinês, os autores concluíram que as informações contábeis divulgadas segundo as normas 

internacionais eram menos relevantes para os investidores chineses quando comparadas com 

as demonstrações contábeis elaboradas de acordo com os padrões contábeis locais.  

 

Contrapondo-se ao estudo anterior, El Shamy e Kayed (2005) encontram evidências de 

que as informações contábeis com base nos padrões internacionais são mais relevantes para o 

mercado de capitais kuwaitiano, quando comparadas com as demonstrações contábeis de 

acordo com o GAAP do Kuwait. Os autores enfatizam que suas conclusões são consistentes 

com os resultados de pesquisas similares realizadas nos Estados Unidos e em outros mercados 

desenvolvidos. 
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Como só recentemente as IFRS passaram a ser obrigatórias em diversos países, há 

poucos estudos examinando a reação dos mercados de capitais diante da obrigatoriedade da 

divulgação das informações contábeis segundo o padrão internacional (LIMA, 2010). 

 

A pesquisa de Capkin et al (2007) foi um dos estudos pioneiros a investigar se a 

divulgação obrigatória das demonstrações contábeis elaboradas de acordo com as normas 

internacionais eram relevantes para os participantes dos mercados de capitais. Esse estudo 

analisou se houve aumento na relevância das informações contábeis em 1.722 empresas 

europeias, durante a transição obrigatória das normas contábeis locais dos países (local 

GAAP) para as IFRS em 2004 e 2005. Os resultados revelaram que os lucros contábeis 

divulgados de acordo com as IFRS são mais relevantes do que os lucros contábeis 

mensurados segundo o GAAP local, mesmo com a existência de gerenciamento de resultado. 

Além disso, verificaram que o patrimônio líquido divulgado segundo as IFRS perde 

relevância para os investidores. 

 

A pesquisa de Schadewitz e Vieru (2007) investigou o impacto da adoção obrigatória 

das IFRS em 86 empresas finlandesas, nos anos 2004 e 2005, por meio da metodologia de 

estudo de evento. As evidências empíricas sugerem que somente o anúncio dos resultados 

contábeis positivos elaborados de acordo com as IFRS possui conteúdo informacional, uma 

vez que foram encontrados retornos anormais médios significativos próximos à data da 

divulgação das demonstrações contábeis. No entanto, quando a variável resultado contábil foi 

substituída pelo patrimônio líquido, os autores constataram que não havia retornos anormais 

médios significativos, concluindo, assim, que os preços das ações são mais sensíveis ao 

anúncio dos resultados contábeis do que ao anúncio do patrimônio líquido em IFRS. 

 

De forma semelhante à pesquisa de Capkun et al (2007), Chalmers, Clinch e Godfrey 

(2008) investigaram como a adoção obrigatória das IFRS afeta a relevância dos resultados 

contábeis e do patrimônio líquido. A análise dos períodos pré-IFRS (1990-2004), a transição 

para o IFRS (2005) e a adoção do IFRS (2006-2007) revelaram que os resultados contábeis 

das empresas australianas se tornaram mais relevantes para os investidores quando as IFRS 

passaram a ser obrigatórias. A relevância do patrimônio líquido, ao contrário, permaneceu 

inalterada após a obrigatoriedade de adoção das IFRS. 
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Como fez o estudo anterior, Goodwin, Ahmed e Heaney (2008) examinaram os efeitos 

da transição obrigatória do GAAP australiano para as IFRS (2004-2005). Corroborando  as 

evidências encontradas por seus antecessores, os autores concluíram que o lucro contábil das 

empresas australianas se tornou mais relevante para os investidores, ao passo que o 

patrimônio líquido não sofreu alterações significativas em sua relevância.  

 

No mercado de capitais norueguês, Gjerde, Knivsfla e Saettem (2008) averiguaram se 

houve aumento na relevância das informações contábeis após a obrigatoriedade da adoção das 

IFRS em 2005. Metodologicamente, os autores aplicaram um estudo de associação relativa 

em uma amostra de 145 empresas norueguesas, utilizando-se de duas regressões: na primeira, 

a variável dependente é o preço; na segunda, é o retorno. Em ambos os modelos de regressão, 

o R
2
 encontrado é estatisticamente significativo e superior ao coeficiente R

2 
calculado com 

base nas informações contábeis segundo o GAAP norueguês, indicando que as informações 

contábeis em IFRS são mais relevantes que as informações contábeis elaboradas sob o GAAP 

do país. 

 

Em Portugal, o estudo de Morais e Curto (2008) analisou se a adoção das IFRS está 

relacionada com o aumento da relevância das informações contábeis no mercado de capitais. 

Os autores compararam a relevância dos dados contábeis de 34 empresas antes (1995-2004) e 

depois (2004-2005) da obrigatoriedade de adoção das IFRS. As evidências empíricas, 

baseadas na redução do coeficiente R
2
 após a exigência de adoção das IFRS pelas companhias 

portuguesas sugerem que as informações contábeis perderam sua relevância, contrariando, 

assim, os achados das pesquisas anteriores. 

 

Prather-Kinsey, Jermakowicz e Vongphanith (2008) investigaram o impacto da 

obrigatoriedade de adoção das IFRS em uma amostra de 157 empresas europeias, no período 

de 2004 a 2006. Com a finalidade de avaliar o impacto dessa imposição, os autores 

verificaram a relevância do resultado contábil, aplicando a metodologia de estudo de evento e 

de associação relativa. Os resultados da pesquisa apontam que: a) o aumento do coeficiente de 

determinação R
2
 sinaliza que a relevância do lucro e do patrimônio líquido aumentou após a 

exigência de adoção das IFRS para as empresas europeias dos países de sistema jurídico Code 

Law, ao contrário das companhias dos países de sistema jurídico Common Law, onde ocorreu 

uma redução da relevância das informações contábeis; b) a ocorrência de retornos anormais 

médios significativos na data do evento e posteriores à data do anúncio dos resultados 
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contábeis revela que os participantes dos mercados de capitais europeus responderam 

significativamente à divulgação dos resultados contábeis após a obrigatoriedade de adoção 

das IFRS, razão pela qual o resultado contábil divulgado de acordo com as IFRS possui 

conteúdo informacional.  

 

Na Europa, Morais e Curto (2009) investigaram a relevância da divulgação obrigatória 

das informações contábeis de acordo com as IFRS utilizando uma amostra de 6.977 empresas. 

Os resultados demonstram que para as empresas de países cuja contabilidade é nitidamente 

separada da legislação fiscal, as informações contábeis são mais relevantes do que para as 

empresas de países onde o fisco e a contabilidade são intimamente vinculados. Os autores 

identificaram, ainda, que as diferenças nos ambientes político, econômico e jurídico entre os 

países influenciam a relevância das informações contábeis, até mesmo quando as empresas 

observam um mesmo conjunto de normas contábeis. 

 

O trabalho de Lourenço e Curto (2009) investigou o impacto da obrigatoriedade de 

adoção das IFRS em seis países europeus, considerando, em cada um deles, o nível de 

proteção legal aos acionistas um fator que altera a relevância das informações contábeis. 

Baseando suas inferências nos coeficientes R
2 

das regressões, os resultados sugerem que em 

países com baixo nível de proteção legal aos acionistas, as informações contábeis de acordo 

com as IFRS perdem sua relevância. Entretanto, nos países com médio e alto nível de 

proteção legal aos acionistas as informações contábeis tornam-se mais relevantes quando da 

ação das IFRS. 

 

Utilizando a metodologia de estudo de evento, Horton e Serafeim (2010) investigaram 

a relevância das reconciliações ocorridas no balanço patrimonial e na demonstração do 

resultado do exercício das empresas do Reino Unido, em razão da obrigatoriedade da adesão 

às IFRS, nos exercícios de 2005 e 2006. Para verificar a reação do mercado à divulgação das 

demonstrações contábeis em conformidade com as IFRS, os autores constituíram uma janela 

curta (11 dias, sendo 5 antes e 5 depois do anúncio dos resultados contábeis), para uma 

amostra de 297 companhias inglesas. Os resultados da pesquisa demonstraram que as 

empresas que obtiveram um ajuste negativo no lucro em razão da adoção das IFRS 

evidenciaram um retorno diário anormal negativo para o dia do evento estatisticamente 

significante ao nível de 5%. Assim, conclui-se que o mercado de capitais do Reino Unido 

considerou os ajustes negativos no lucro contábil como relevantes. Na amostra de empresas 
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que apresentaram ajustes positivos no lucro, observou-se que os retornos diários não reagiram 

no período analisado, razão pela qual o mercado havia antecipado a reação às boas notícias,  

sendo a divulgação dos ajustes positivos no lucro uma informação não relevante.  

 

Por fim, Clarkson et al (2010) averiguaram a influência do sistema jurídico na 

relevância da divulgação das informações contábeis elaboradas segundo as IFRS. Utilizando 

uma amostra de 3.488 companhias europeias e australianas que adotaram compulsoriamente 

as IFRS em 2005, os autores investigaram se os aumentos ou reduções na relevância das 

informações contábeis estavam relacionados aos respectivos sistemas jurídicos. Os modelos 

de precificação adotados sugerem uma diminuição da relevância dos dados contábeis nos 

países de regime Common Law, como encontrado por Prather-Kinsey, Jermakowicz e 

Vongphanith (2008), enquanto nos países sob o regime Code Law a relevância da divulgação 

das informações contábeis permaneceu inalterada. 

 

Descritas as evidências empíricas dos estudos, o Quadro 2 sintetiza as principais 

contribuições dos estudos internacionais acerca da relevância das informações contábeis, em 

ordem cronológica.  

 

Nº Autor/Ano País Objetivo Conclusão 

1 
Bartov, Goldberg e 

Kim (2002) 
Alemanha 

avaliar a relevância do 

lucro contábil baseado 

em US GAAP, IFRS e 

GAAP  germânico 

o lucro contábil de acordo com 

as IFRS é mais relevante que o 

lucro mensurado de acordo com 

as normas contábeis  

germânicas 

2 Eccher e Healey (2003) China 

avaliar a relevância das 

demonstrações contábeis 

de acordo com as normas 

internacionais de 

contabilidade no país 

a informação contábil elaborada 

segundo as IFRS não é mais 

relevante do que  aquelas 

elaboradas de acordo com os 

padrões contábeis chineses 

3 
Hung e Subramanyam 

(2004) 
Alemanha 

analisar os efeitos da 

adoção voluntária das 

normas internacionais de 

contabilidade 

a adoção das IFRS aumenta a 

relevância do patrimônio 

líquido e reduz a relevância do 

lucro líquido 

4 
El Shamy e Kayed 

(2005) 
Kuwait 

avaliar a relevância dos 

lucros e do patrimônio 

líquido mensurados de 

acordo com as normais 

internacionais de 

contabilidade 

os lucros e o patrimônio líquido, 

em conjunto e individualmente, 

são positiva e 

significativamente relacionados 

com os preços das ações 

5 
Stergios, Athanasios e 

Nikolaos (2005) 
Grécia 

investigar os efeitos da 

adoção das IFRS na 

relevância das 

informações contábeis  

os ajustes realizados no 

patrimônio líquido em 

decorrência da adoção das IFRS 

são relevantes, já 

os ajustes no lucro líquido após 

a adoção das IFRS não são 

relevantes 
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6 Capkun et al (2007) Europa 

examinar os efeitos das 

mudanças das normas 

contábeis sobre a 

relevância das 

informações contábeis 

das empresas 

os lucros contábeis divulgados 

de acordo com as IFRS são mais 

relevantes do que os lucros 

contábeis mensurados segundo 

o GAAP local, já o patrimônio 

liquido perde sua relevância 

quando divulgado de acordo 

com as IFRS 

7 
Jermakowicz, Prather-

Kinsey e Wulf (2007) 
Alemanha 

avaliar as mudanças, a 

relevância e os benefícios 

advindos da adoção das 

IFRS 

o lucro contábil mensurado de 

acordo com as IFRS aumenta a 

relevância das informações 

contábeis 

8 
Schadewitz e Vieru 

(2007) 
Finlândia 

investigar o impacto da 

adoção obrigatória das 

IFRS 

somente o anúncio de resultados 

contábeis positivos de acordo 

com as IFRS possui conteúdo 

informacional, sendo, portanto, 

relevante 

9 
Barth, Landsman e 

Lang (2008) 
Vários  

examinar se a adoção de 

normas internacionais de 

contabilidade está 

relacionada com o 

aumento da qualidade das 

informações contábeis  

houve um aumento na 

relevância das informações 

contábeis e, consequentemente, 

um acréscimo da qualidade das 

informações contábeis 

10 
Chalmers, Clinch e 

Godfrey (2008) 
Austrália 

investigar como a adoção 

obrigatória das IFRS 

afeta a relevância dos 

resultados contábeis e do 

patrimônio líquido 

os resultados contábeis 

divulgados de acordo com as 

IFRS são mais relevantes, ao 

contrário do patrimônio líquido, 

que é menos relevante 

11 
Goodwin, Ahmed e 

Heaney (2008) 
Austrália 

examinar os efeitos da 

transição do GAAP 

australiano para as IFRS 

as demonstrações contábeis com 

base nas IFRS são mais 

relevantes do aquelas 

elaboradas de acordo com o 

GAAP australiano 

12 
Gjerde, Knivsfla e 

Saettem (2008) 
Noruega 

verificaram a relevância 

das informações 

contábeis após a 

obrigatoriedade da 

adoção das IFRS 

as informações contábeis 

baseadas em IFRS são pouco 

mais relevantes que aquelas 

elaboradas segundo o GAAP 

norueguês 

13 Morais e Curto (2008) Portugal 

analisar se a adoção das 

IFRS está relacionada 

com o aumento da 

relevância das 

informações contábeis 

a relevância das informações 

contábeis é reduzida após a 

adoção das IFRS 

14 

Prather-Kinsey, 

Jermakowicz e 

Vongphanith (2008) 

17 países 

europeus 

examinar as 

consequências da adoção 

obrigatória das IFRS nos 

mercados de capitais 

europeus 

aumento da relevância das 

informações contábeis para os 

países de Code Law após a 

adoção das IFRS, ao contrário 

dos países de Common Law 

15 Morais e Curto (2009) Europa 

investigar a relevância 

das informações 

contábeis 

a relevância das informações 

contábeis obrigatórias em IFRS 

é diferente entre os países 

naqueles cuja contabilidade é 

nitidamente desvinculada da 

legislação fiscal, as informações 

contábeis são mais relevantes do 

que nos países onde o fisco e 

contabilidade são vinculados 

16 
Lourenço e Curto 

(2009) 

6 países 

europeus 

investigar o impacto da 

adoção das IFRS nos 

países europeus 

em países com baixo nível de 

proteção legal aos acionistas, as 

informações contábeis em IFRS 
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perdem sua relevância 

17 
Horton e Serafeim 

(2010) 
Reino Unido 

verificar a reação do 

mercado à divulgação das 

demonstrações contábeis 

de acordo com as IFRS 

o mercado considera relevantes 

os ajustes negativos no lucro e 

antecipa às boas notícias 

18 Clarkson et al (2010) 
Europa e 

Austrália 

analisar o impacto da 

adoção obrigatória dos 

IFRS sobre a relevância 

do patrimônio líquido e 

do lucro 

há uma diminuição da 

relevância dos números 

contábeis  nas empresas dos 

países de Common Law 

Quadro 2 – Pesquisas internacionais sobre a relevância das informações contábeis 

 

2.6  Pesquisas nacionais sobre value relevance das informações contábeis 

 

Diferentemente dos estudos internacionais, que desde o século passado já 

investigavam a relevância das informações contábeis para o mercado de capitais. No Brasil, as 

pesquisas sobre value relevance somente ganharam espaço nas discussões acadêmicas neste 

início de século. Vale destacar que grande parte dos estudos brasileiros utiliza a metodologia 

de estudo de evento para verificar a reação do mercado de capitais diante da divulgação das 

demonstrações contábeis. 

 

Um dos primeiros estudos a averiguar a relevância das informações contábeis para o 

mercado de capitais brasileiro foi o de Lopes (2001). Esse autor avaliou a relevância da 

informação contábil por meio da associação entre o retorno das ações e as variáveis contábeis 

(lucro e patrimônio líquido). O estudo revelou que o patrimônio líquido é mais relevante para 

os investidores do que o resultado contábil. 

 

O estudo de Sarlo Neto et al (2003) analisou se as informações contidas nas 

demonstrações contábeis divulgadas influenciam os preços das ações, no período de 1995 a 

2002. Por meio de um estudo de evento, os autores encontraram evidências de que os preços 

das ações tendem a variar na mesma direção que os resultados contábeis, demonstrando a 

relevância das informações contábeis para os investidores. 

 

Seguindo a metodologia empregada por Ball e Brown (1968), Sarlo Neto, Loss e 

Nossa (2004) investigaram o impacto da divulgação das demonstrações contábeis sobre os 

preços das ações das empresas negociadas no mercado brasileiro, no período de 1998 a 2002. 

Os autores verificaram como os retornos de diferentes tipos de ação (ordinária ou 

preferencial) reagiam à divulgação dos resultados contábeis. Os dados indicaram que as 
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variações dos preços das ações preferenciais seguiam a mesma direção dos resultados 

divulgados, corroborando a hipótese da relevância das informações contábeis para os 

investidores. Entretanto, com relação às ações ordinárias a relevância das informações 

contábeis foi parcialmente confirmada, já que somente a carteira com retornos negativos 

acompanhou a direção dos resultados divulgados. 

 

Lima e Terra (2004) investigaram se o conteúdo informacional das demonstrações 

contábeis trimestrais e anuais foi capaz de influenciar o processo de precificação das ações, no 

período de 1995 a 2002. Os resultados empíricos demonstraram que a divulgação das 

demonstrações contábeis das empresas com ações negociadas na Bovespa, atualmente 

denominada BM&FBOVESPA, não influenciaram os preços de suas ações, porquanto não 

foram encontrados retornos anormais estatisticamente significativos na data da divulgação dos 

mencionados demonstrativos. Em seguida, as mesmas companhias foram distribuídas em dois 

grupos, o primeiro deles reunindo as que divulgaram lucros, e o segundo reunindo as que 

evidenciaram prejuízos. Após a segregação dos dados, verificou-se a existência de retornos 

anormais significativos na data de divulgação das demonstrações contábeis, sinalizando que 

os investidores reagem significativamente ao conteúdo informacional desses demonstrativos. 

 

Nascimento et al (2006) analisaram a eficiência do conteúdo informacional dos 

relatórios contábeis em US GAAP das companhias brasileiras com ações negociadas na 

Bovespa, no período de 1999 a 2004. Os autores distribuíram os anúncios dos resultados 

contábeis em dois grupos, sendo um de boas e outro de más noticias, com a finalidade de 

verificar a relevância do conteúdo informacional dos dados contábeis em US GAAP. As 

evidências encontradas a partir da utilização da metodologia de estudo de evento demonstram 

não haver diferenças significativas entre as médias dos índices de performance dos resultados 

anormais acumulados das carteiras Good News e Bad News, indicando que a divulgação das 

demonstrações contábeis em US GAAP não impactou significativamente nos retornos das 

ações no mercado brasileiro.  

 

De forma semelhante ao estudo anterior, Costa e Lopes (2007) analisaram a relevância 

do conteúdo informacional dos ajustes aos US GAAP realizados no resultado contábil e no 

patrimônio líquido das empresas brasileiras que emitem American Depositary Recepts 

(ADR). Ao longo do período de 1999 a 2003 foram coletados os lucros líquidos e os 

patrimônios líquidos das empresas que negociavam suas ações no mercado dos Estados 
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Unidos. As evidências empíricas corroboram Nascimento et al (2006), ao comprovar que as 

informações contábeis elaboradas segundo o BR GAAP possuem conteúdo informacional 

igual ou maior do que o daquelas divulgadas segundo os US GAAP.  

 

Para verificar a reação do mercado de capitais brasileiro ao anúncio de prejuízos 

financeiros no período de 2000 a 2004, Takamatsu, Lamounier e Colauto (2008) utilizaram a 

metodologia de estudo de evento. Os resultados demonstram que o anúncio de prejuízos 

financeiros apresenta-se como uma informação relevante, já que foram constatadas reduções 

nos preços e nos retornos das ações nos dias seguintes ao de anúncio para a maioria das 

empresas analisadas. Além disso, constatou-se a eficiência do mercado brasileiro na forma 

semiforte, já que os retornos anormais diminuíram drasticamente dois dias depois do evento. 

 

Recentemente, Almeida, Silveira e Lamounier (2010), também por meio da 

metodologia de estudo de evento, analisaram o comportamento dos preços das ações no 

momento da divulgação do relatório 20-F, em 2009.  Os resultados estatísticos de uma 

amostra de 16 companhias que possuíam suas ações negociadas no mercado norte-americano 

revelaram a existência de retornos anormais significativos na janela de evento apenas quando 

ocorreu a divulgação de informações desfavoráveis (más notícias). Com base nesse resultado, 

os autores afirmam que as informações contidas no relatório 20-F são relevantes para o 

mercado. 

  

 O Quadro 3 resume as principais contribuições dos estudos  sobre a relevância das 

informações contábeis no mercado de capitais brasileiro. 

 

Nº Autor/Ano Objetivo Conclusão 

1 Lopes (2001) 

investigar a relevância da 

informação contábil para o 

mercado de capitais por meio da 

associação entre o retorno das 

ações e as variáveis contábeis 

o poder explicativo das alterações 

dos preços das ações está 

concentrado no patrimônio líquido, e 

não no lucro contábil 

2 Sarlo Neto et al (2003) 

verificar se as informações 

presentes nas demonstrações 

contábeis produzem reflexos nos 

preços das ações das companhias 

abertas 

os preços das ações tendem a variar 

no mesmo sentido que os resultados 

contábeis, razão pela qual as 

informações contábeis são relevantes 

para o mercado de capitais 

3 
Sarlo Neto, Loss e 

Nossa (2004) 

analisar o impacto da divulgação 

das demonstrações contábeis nos 

preços das ações das companhias 

abertas 

as ações preferenciais variam de 

acordo com os resultados contábeis 

divulgados, o que não ocorre com as 

ações ordinárias 

4 Lima e Terra (2004) investigar se o conteúdo a divulgação dos resultados 
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informacional das 

demonstrações contábeis 

influencia os preços das ações 

contábeis influencia o processo de 

precificação das ações, razão pela 

qual as demonstrações contábeis 

possuem conteúdo informacional 

5 
Nascimento et al 

(2006) 

averiguar a eficiência do 

conteúdo informacional dos 

relatórios contábeis em US 

GAAP das companhias com 

ações negociadas na Bovespa 

a divulgação das demonstrações 

contábeis elaboradas de acordo com 

os US GAAP não apresentou 

conteúdo informacional 

6 Costa e Lopes (2007) 

analisar a relevância do 

conteúdo informacional dos 

ajustes aos US GAAP realizados 

no patrimônio liquido e no 

resultado contábil das 

companhias abertas 

as demonstrações contábeis 

elaboradas de acordo com as normas 

nacionais de contabilidade possuem 

conteúdo informacional igual ou 

maior do que aquelas divulgadas 

segundo os US GAAP 

7 
Takamatsu, Lamounier 

e Colauto (2008) 

investigar a reação do mercado 

de capitais brasileiro ao anúncio 

de prejuízos  financeiros 

o anúncio dos prejuízos financeiros é 

uma informação relevante para o 

mercado de capitais brasileiro 

8 
Almeida, Silveira e 

Lamounier (2010) 

analisar o comportamento dos 

preços das ações no ato da 

divulgação do relatório 20-F 

as informações contidas no relatório 

20-F são relevantes para o mercado, 

mas apenas quando há a divulgação 

de informações desfavoráveis 

Quadro 3 – Pesquisas nacionais com o foco na relevância das informações contábeis 

 

2.7 Metodologia de estudo de evento 

 

Segundo Mackinlay (1997), o pesquisador James Dolley (1933) foi pioneiro na 

utilização da metodologia de estudo de evento, tendo analisado os efeitos nos preços das 

ações em dias próximos à ocorrência de desdobramentos de ações, no período de 1921 a 1931. 

 

Entre as décadas de 1930 e 1960, os estudos de Myers e Bakay (1948), Barker (1956, 

1957, 1958) e Ashley (1962), contribuíram para a sofisticação dos estudos de evento. Esses 

estudos incorporaram a essa metodologia mecanismos de separação de diferentes eventos e de 

remoção dos efeitos gerais produzidos nos preços das ações (MACKINLAY, 1997). 

 

No final da década de 1960, a publicação de Ball e Brown (1968), Beaver (1968) e 

Fama et al (1969) motivou o uso da metodologia de estudo de evento na contabilidade, na 

economia e nas finanças. Os dois primeiros estudos foram pioneiros na utilização dessa 

metodologia na  contabilidade, enquanto o último foi um dos principais  a utilizar o estudo de 

evento na economia e nas finanças (BRÍO, 2009; CAMARGOS; BARBOSA, 2003; 

KOTHARI, 2001). 
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Segundo Brío (2009), após a publicação desses primeiros estudos, uma parte das 

pesquisas na atualidade se centra em investigar a reação dos preços à divulgação de 

informações de natureza contábil (demonstrações contábeis) ou de natureza macroeconômica 

(crises econômicas e mudanças na legislação).  

 

De acordo com Kothari (2001), os estudos de evento, também denominados exames de 

conteúdo informacional, são conjuntos de testes de eficiência de mercado que utilizam 

modelos de taxas de retorno esperadas para se estimar os retornos anormais.  

 

Segundo Soares, Rostagno e Soares (2002, p. 1), “o estudo de evento é um método que 

consiste, basicamente, na verificação da influência de eventos específicos na performance das 

empresas, através da investigação dos efeitos de tais eventos nos valores de mercado dos 

títulos da empresa”. De acordo com Camargos e Barbosa (2003), o estudo de evento é uma 

metodologia que analisa o efeito de informações específicas publicadas por determinadas 

companhias nos preços de suas ações.  

 

Na opinião de Brío (2009), os estudos de evento são um conjunto de testes empíricos 

que analisam as reações dos preços das ações a diversos acontecimentos econômicos, de tal 

forma que se pode medir o efeito de um acontecimento sobre o valor da companhia. 

 

Para utilizar os estudos de evento, o pesquisador deve estar ciente de dois pressupostos 

básicos: a) o pressuposto das expectativas racionais; e b) o pressuposto da eficiência de 

mercado (BRÍO, 2009; JONG, 2007). 

 

Baseando-se no primeiro pressuposto, Campbell, Lo e Mackinlay (1997 apud BRÍO, 

2009) assinalam que os preços das ações refletem a divulgação de uma nova informação. Com 

relação ao segundo pressuposto, os autores afirmam que a reação ocorre de forma imediata. 

Segundo Brío (2009), esses pressupostos possibilitam que a metodologia de estudo de evento 

analise o comportamento dos preços no momento da divulgação de uma nova informação ou 

em data próxima, com a finalidade de investigar se podem ter sido alterados por essa 

divulgação, em curto espaço de tempo. 
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Mackinlay (1997) estabelece seis etapas para o desenvolvimento de estudo de evento, 

com a finalidade de auxiliar os pesquisadores na utilização dessa metodologia, as quais são 

sintetizadas por Soares, Rostagno e Soares (2002), conforme Figura 1. 

 

Figura 1 – Etapas do estudo de evento 

Fonte: Soares, Rostagno e Soares (2002, p. 2) 

 

Nos tópicos 2.7.1 a 2.7.5 são descritas as fases de elaboração de um estudo de evento. 

 

2.7.1 Definição do evento 

 

O primeiro passo na elaboração de um estudo de evento consiste em determinar o 

evento cujo impacto nos preços se pretende investigar, determinando-se, em seguida, a data 

em que ocorreu esse evento. 

 

Segundo Soares, Rostagno e Soares (2002), o evento é utilizado como um critério de 

amostragem, sendo a finalidade do estudo investigar os fluxos de informações e os 

comportamentos do mercado, antes e depois do evento. 

 

Segundo Camargos e Barbosa (2003), nessa etapa inicial define-se o evento a ser 

estudado, identificando-se a data de sua ocorrência, conhecida como data zero, e o período a 

que se refere o exame dos preços das ações das companhias envolvidas com o evento, 

denominado janela de evento.  

 

Dyckman et al (1994 apud BRÍO, 2009) sugerem que, não sendo possível determinar 

com exatidão a data de ocorrência do evento estudado, o pesquisador deve arbitrá-la 

aleatoriamente, aplicando uma distribuição de probabilidade em número mínimo de dias em 
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que se acredita tenha ocorrido o evento. A Figura 2 demonstra como se compõe a janela de 

evento.  

 

t1 0 t2

Pré-evento Pós-evento

Janela de Evento

Data do Evento

 

Figura 2 – Janela de evento 

Fonte: Adaptado de Jong (2007) 

 

De acordo com Camargos e Barbosa (2003), a definição da janela de evento (período 

de t0 a t2, na Figura 2) está condicionada a certo grau de subjetividade e arbitrariedade por 

parte do pesquisador; depende do evento que está sendo analisado e ainda dos objetivos que 

se pretende alcançar com o uso da metodologia. A constituição dessa janela deve englobar 

períodos considerados relevantes para se verificar anormalidades no comportamento dos 

preços das ações, mas essa janela não deve ser muito extensa, pois há o risco de ser 

incorporados nela (t0 a t2) outros eventos, que podem enviesar os resultados, e também não 

deve ser muito pequena, pois há possibilidade de não se conseguir capturar a anormalidade 

nos preços das ações. O período t0 a t1 procura levantar indícios do uso de informações 

privilegiadas; ou seja, a informação se reflete nos preços antecipadamente. Entretanto, o 

período t1 a t2 fornece evidências da velocidade e precisão do ajuste dos preços à nova 

informação liberada ao mercado. 

 

Brío (2009) adverte que a determinação da janela de evento (mais longa ou mais curta) 

não deve se dar de forma arbitrária, mas respaldada em uma teoria. Ainda segundo a autora, a 

hipótese de mercado eficiente é a plataforma teórica que dá ao pesquisador a possibilidade de 

definir uma curta janela de evento, uma vez que os preços reagem à nova informação de 

forma instantânea. 
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2.7.2 Seleção da amostra 

 

Nessa etapa, deve-se escolher e explicitar os critérios utilizados na definição da 

amostra da pesquisa. Os critérios podem estar relacionados à presença ou ausência de dados 

das empresas na base de dados utilizada, como também podem estar ligados a algum tipo de 

restrição, como, por exemplo, a escolha de um setor econômico. É válido destacar que a 

população de onde é extraída a amostra deve ser formada pelas empresas afetadas pelo evento 

estudado (CAMARGOS; BARBOSA, 2003; SOARES; ROSTAGNO; SOARES, 2002). 

 

2.7.3 Medição do retorno anormal 

 

Para se avaliar o impacto de um evento nos preços das ações, faz-se necessário 

escolher os critérios de mensuração dos retornos normais e anormais. O retorno normal é 

definido como o retorno esperado do título se o evento não tivesse ocorrido. O retorno 

anormal é a diferença entre o retorno observado de um título e o retorno normal esperado para 

a empresa na janela de evento (BRÍO, 2009; CAMARGOS; BARBOSA, 2003; SOARES; 

ROSTAGNO; SOARES, 2002). 

 

Segundo Camargos e Soares (2003), o retorno anormal de um título para uma dada 

empresa i em uma data t na janela de evento é definido pela seguinte fórmula: 

 

                        (1) 

 

Onde     ,     e           são, respectivamente, o retorno anormal, o retorno 

observado e o retorno esperado da empresa i para o período t, com base em informações , 

oriundas do modelo de geração de retornos anormais. 

 

Com base na existência de retornos anormais, o pesquisador pode averiguar a 

influência de um evento nos preços das ações das companhias. Percebe-se que o cálculo dos 

retornos anormais é fundamental para a realização de um estudo de evento. Dessa forma, 

descrevem-se, a seguir, os cálculos dos retornos das ações, seguindo-se os modelos de 

determinação dos retornos anormais. 
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Segundo Soares, Rostagno e Soares (2002), o retorno das ações pode ser calculado por 

meio de duas fórmulas alternativas: a) a tradicional, que pressupõe um regime de 

capitalização discreta; e b) a logarítmica, que pressupõe um regime de capitalização contínua. 

 

De acordo com Soares, Rostagno e Soares (2002), o retorno das ações na capitalização 

discreta é visualizado pela seguinte expressão: 

 

  
  

    
    (2) 

 

Onde r,    e      são, respectivamente, a taxa de retorno da ação, o preço da ação na 

data t e o preço da ação na data t-1. Soares, Rostagno e Soares (2002) afirmam que, em 

termos estatísticos, a distribuição dos retornos das ações calculada com base na capitalização 

discreta é assimétrica à direita, conforme Figura 3. 

 

 

Figura 3 – Distribuição de frequência de retornos na capitalização discreta 

Fonte: Soares, Rostagno e Soares (2002, p. 5) 

 

 Soares, Rostagno e Soares (2002) ensinam que na forma de capitalização contínua o 

preço de um título é obtido pela seguinte equação: 

 

    (
  

    
)  (3) 

 

Onde r, ln (   /    ) são, respectivamente, a taxa de retorno da ação, logaritmo natural 

da razão    /     e    e      são, respectivamente, o preço da ação na data t e o preço da ação 

na data t-1. 

 

Segundo Soares, Rostagno e Soares (2002), a análise do cálculo dos retornos com base 

na capitalização contínua fornece evidências de que a distribuição de frequência dos retornos 
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é simétrica, centrada no zero, consoante ilustrado na Figura 5. Dessa forma, a distribuição de 

frequência dos retornos calculados por meio do logaritmo natural tende a se aproximar da 

curva normal, razão pela qual a fórmula logarítmica é mais adequada quando se utilizam 

testes estatísticos paramétricos, haja vista que esses testes exigem uma distribuição normal. 

 

 

Figura 4 – Distribuição de frequência de retornos na capitalização contínua 

Fonte: Soares, Rostagno e Soares (2002, p. 6) 

 

De acordo com Mackinlay (1997), os modelos de determinação dos retornos anormais 

podem ser agrupados em duas categorias: estatísticos e econômicos. 

 

Os modelos estatísticos assumem que os retornos das ações são simultaneamente 

normais, multivariados e distribuídos de maneira independente e idêntica no tempo. Além 

disso, esses modelos não dependem de argumentos econômicos, quando se identifica 

facilmente a data do evento (CAMARGOS; BARBOSA, 2003). 

 

Brío (2009) descreve três tipos de modelo estatístico de cálculo do retorno anormal: o 

modelo de retorno ajustado à média, o modelo de retorno ajustado ao mercado e o modelo de 

retorno ajustado ao risco e ao mercado. 

 

O modelo de retorno ajustado à média é o mais simples dos três, e assume que os 

retornos esperados ex ante (antes do evento) para um dado título é igual à constante      

(representada pela média aritmética dos retornos observados num período anterior ao evento 

ou por um único valor desses retornos). Os retornos anormais são obtidos calculando-se as 

diferenças entre os retornos observados na janela de evento e a média dos retornos (constante 

    ) (CAMARGOS; BARBOSA, 2003; JONG, 2007). Algebricamente, os retornos anormais 

são calculados por meio da seguinte fórmula: 
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                  (4) 

 

Onde     ,     e      são, respectivamente, o retorno anormal da ação i no período t, o 

retorno observado da ação i no período t e a média aritmética dos retornos observados num 

período anterior ao evento, denominada de retorno esperado da ação i no período de 

estimação te. 

 

O modelo de retorno ajustado ao mercado assume que os retornos esperados antes do 

evento são iguais para todos os ativos, embora não necessariamente sejam constantes ao longo 

do tempo, como no modelo de retornos ajustados à média (CAMARGOS; BARBOSA, 2003). 

Os retornos anormais são obtidos calculando-se a diferença entre o retorno observado e o 

retorno do portfólio de mercado na janela de evento (JONG, 2007; SOARES; ROSTAGNO; 

SOARES, 2002). Matematicamente, o cômputo dos retornos anormais pode ser calculado por 

meio da seguinte fórmula: 

 

                (5) 

 

Onde     ,     e      são, respectivamente, o retorno anormal da ação i no período t, 

o retorno observado da ação i no período t e o retorno observado do portfólio de mercado no 

período t. 

 

O modelo de retorno ajustado ao risco e ao mercado, também denominado modelo de 

mercado, segundo Soares, Rostagno e Soares (2002, p. 7), “assume que os retornos anormais 

das ações são observados pela divergência dos retornos individuais efetivamente ocorridos em 

relação ao retorno de portfólio de mercado calculado usando um modelo de fator simples”. 

Segundo Camargos e Barbosa (2003, p. 9), o modelo de mercado “é um dos modelos 

estatísticos que relacionam linearmente o retorno de um determinado ativo financeiro com o 

retorno do portfólio de mercado, observando-se as especificações de linearidade”. 

Algebricamente, o retorno anormal pode ser obtido por meio da seguinte fórmula: 

 

            [        ] (6) 
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Onde     ,     e     são, respectivamente, o retorno anormal da ação i no período t, o 

retorno observado da ação i no período t, e o retorno observado do portfólio de mercado no 

período t,   ,    são os parâmetros OLS (Ordinary Least Squares, ou Mínimos Quadrados 

Ordinários), calculados na janela de estimação, e    é proxy do risco sistemático do título 

diante do mercado. 

 

Os modelos econômicos de mensuração dos retornos anormais, além de obedecer aos 

pressupostos estatísticos, caracterizam-se por incorporar inúmeras restrições econômicas, 

possibilitando o cálculo de medidas mais precisas de retornos anormais (CAMARGOS; 

BARBOSA, 2003). Segundo Brío (2009), essas restrições dos modelos econômicos procedem 

de dois modelos: o CAPM e o Arbitrage Pricing Theory (APT). 

 

Na concepção de Soares, Rostagno e Soares (2002, p. 7), o modelo CAPM, 

desenvolvido por Sharpe, Lintner e Mossin na década de 1960, “pressupõe que a taxa de 

retorno de todos os ativos de risco é função de sua covariância com o portfólio de mercado 

(beta) sendo este o único fator medidor do risco”. Segundo Camargos e Barbosa (2003, p. 10), 

o CAPM “relaciona a rentabilidade esperada de um ativo ou de um portfólio de ativos, 

considerando um mercado em equilíbrio, com o risco não diversificável (de mercado), pelo 

coeficiente beta (β)”. De acordo com Jong (2007), matematicamente, o retorno anormal 

utilizando-se o modelo CAPM pode ser representado pela seguinte expressão: 

 

                          (7) 

 

Onde     ,    ,   ,    e     são, respectivamente, o retorno anormal da ação i no 

período t, o retorno observado da ação i no período t, o retorno do ativo livre de risco, o risco 

sistemático da ação i e o retorno observado do portfólio de mercado no período t. 

 

O segundo modelo econômico, o APT, foi desenvolvido por Ross na década de 1970, 

e baseia-se no pressuposto da impossibilidade de dois portfólios livres de risco possuírem 

retornos esperados diferentes. Caso haja diferenças, elas são rapidamente eliminadas pelo 

processo de arbitragem (CAMARGOS; BARBOSA, 2003; SOARES; ROSTAGNO; 

SOARES, 2002). No modelo APT, os retornos são calculados como uma função linear da 

covariância dos ditos retornos com um conjunto de fatores (BRÍO, 2009). Segundo Brealey, 
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Myers e Allen (2008), utiliza-se geralmente três fatores do modelo conhecido como Fama-

French: o fator mercado, o fator tamanho e fator valor contábil-valor de mercado. 

Algebricamente, o retorno anormal no modelo APT é calculado pela seguinte fórmula: 

 

                                
     (8) 

 

Onde     representa o    e é o risco sistemático da ação i relativo ao fator 1 (  ) usado 

no modelo, e assim sucessivamente. 

 

Após a escolha do modelo de determinação de retornos anormais, define-se uma janela 

de estimação para estimar os parâmetros do modelo utilizado, a qual é definida como um 

período anterior ao da janela de evento. Como a janela de evento, a janela de estimação é 

definida de forma subjetiva e arbitrária pelo pesquisador, podendo ser de 30, 90 ou 120 dias 

anteriores ao evento, ou qualquer outro período. Além disso, a janela de estimação deve ser 

longa o bastante para que eventuais discrepâncias nos preços das ações sejam diluídas sem 

provocar grandes mudanças em sua distribuição de frequência (CAMARGOS; BARBOSA, 

2003; SOARES; ROSTAGNO; SOARES, 2002). 

 

 

t0 t1 0 t2

Pré-evento Pós-evento

Janela de Evento

Data do Evento

Janela de Estimação  
Figura 5 – Janela de estimação 

Fonte: Adaptado de Jong (2007) 

 

Na opinião de Camargos e Barbosa (2003), o período definido na janela de estimação 

não deve sobrepor-se à janela de evento (Figura 5), para não influenciar os parâmetros do 

modelo de determinação dos retornos anormais. 

 

Segundo Camargos e Barbosa (2003), devido à dificuldade de encontrar a data exata 

em que o mercado recebeu a informação decorrente do evento, e como a reação do mercado 
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pode distribuir-se nos dias subsequentes, agregam-se os retornos anormais nesses dias com a 

finalidade de se avaliar a reação dos preços das ações ao longo da janela de evento. Essa 

acumulação pode ser realizada em duas dimensões: no tempo e nos títulos. 

 

A técnica do retorno anormal acumulado, ou Cumulative Abnormal Return (CAR), é 

utilizada para acumular os retornos anormais no tempo para títulos individuais afetados por 

um evento específico (CAMARGOS; BARBOSA, 2003). Segundo Kothari e Warner (2006), 

o CAR é calculado por meio da acumulação dos retornos anormais dos títulos entre dois 

períodos, acumula-se desde o início da janela de acumulação (t1) até o final dessa janela (t2), 

podendo ser expresso por meio da seguinte fórmula: 

 

              ∑      
  
    

  (9) 

 

Onde             representa o retorno anormal acumulado para a ação i desde o 

período t1 até t2.  

 

Por meio do retorno anormal acumulado, é possível verificar inicialmente se o evento 

é parcialmente antecipado, verificando-se a existência de retornos anormais no período pré-

evento. Em segundo lugar, é possível testar a eficiência de mercado, observando-se a 

velocidade do ajustamento dos preços das ações no momento do evento. E por último, no 

período pós-evento, os testes realizados nos retornos anormais acumulados também fornecem 

evidências sobre a eficiência do mercado, pois a existência de retornos anormais nulos após o 

evento é um sinal da eficiência de mercado (KOTHARI; WARNER, 2006) 

 

Segundo Camargos e Barbosa (2003), além de serem acumulados no tempo os 

retornos anormais podem ser acumulados nos títulos individualmente afetados por eventos 

específicos. Para isso, devem-se inicialmente obter as médias dos retornos anormais para um 

determinado período t e para uma quantidade de títulos Q, como segue: 

 

   ̅̅ ̅̅
  

 

 
∑     

 
    (10) 

 

Sendo   ̅̅ ̅̅
  a média amostral a partir de um modelo de geração de retornos anormais 

para um período t, e Q o número de títulos que compõem a amostra.  
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De forma similar para a acumulação dos retornos anormais de títulos específicos, 

realiza-se a acumulação nos títulos e no tempo para obtém-se o retorno anormal médio 

acumulado [    
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅       ] de uma amostra por meio da seguinte fórmula: 

 

[    
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅       ]  

 

 
∑             

 
    (11) 

 

Onde     
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅        é retorno anormal médio acumulado desde o período t1 até o 

período t2. 

 

2.7.4 Procedimento de teste 

 

Após concluído o processo de estimação dos parâmetros para os modelos de 

determinação dos retornos anormais, desenha-se a estrutura de teste, para possibilitar a 

verificação da significância dos retornos anormais (SOARES; ROSTAGNO; SOARES, 

2002). 

 

Em seguida, formula-se a hipótese a ser testada no estudo e empregam-se os testes 

estatísticos (paramétricos e não-paramétricos) para avaliar a hipótese formulada (BRÍO, 2009; 

CAMARGOS; BARBOSA, 2003). Segundo Santos (2007), os testes mais utilizados em 

estudos de eventos são o One-Sample T Test e o Paired-Samples T Test (paramétricos),  o 

Sign Test e o Wilcoxon Rank Sum Test (não paramétricos equivalentes aos dois testes 

anteriormente citados). 

 

Para se verificar as diferenças entre os retornos anormais médios acumulados nas datas 

anteriores e posteriores à data do evento, empregam-se os testes de diferenças entre médias 

Paired-Samples T Test e Wilcoxon Rank Sum Test. Havendo diferenças significativas entre o 

   ̅̅ ̅̅ ̅̅ pré-evento (      ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅) e o    ̅̅ ̅̅ ̅̅ pós-evento (      ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅), conclui-se que o evento estudado 

alterou os preços das ações das companhias, sendo, portanto, relevante para o mercado de 

capitais (SANTOS, 2007).  
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2.7.5 Resultados empíricos, interpretação e conclusões 

 

Segundo Soares, Rostagno e Soares (2002), a apresentação dos resultados empíricos 

segue o procedimento tradicionalmente adotado em estudos econométricos. O pesquisador 

deve ficar atento, nesse estágio, às suas evidências empíricas, que podem ser fortemente 

influenciadas por algumas poucas empresas, principalmente quando o número de observações 

é limitado. Por essa razão, antes de qualquer conclusão acerca dos resultados encontrados, 

deve-se proceder ao tratamento de outliers. As evidências empíricas encontradas produzem 

interpretações e conclusões acerca dos mecanismos por meio dos quais os eventos afetam os 

preços das ações. 
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3. METODOLOGIA 

 

 

A terceira interpretação de value relevance de Francis e Schipper (1999) define o 

termo relevância da informação como a capacidade de as informações contábeis modificarem 

um conjunto de informações disponíveis no mercado, influenciando as decisões dos 

investidores. Assim, o presente estudo identifica-se com essa interpretação de relevância da 

informação, já que se pretende investigar a relevância das informações contábeis elaboradas 

de acordo com a Lei n° 11.638/2007 e a n° Lei 11.941/2009 para o mercado de capitais 

brasileiro. Para se examinar a relevância das informações contábeis para o mercado de 

capitais brasileiro, utiliza-se a metodologia de estudo de evento, com o propósito de verificar 

se as informações contábeis elaboradas de acordo com as novas normas contábeis trouxeram 

novas informações para os participantes do mercado de capitais, fazendo-os revisar suas 

expectativas futuras com relação ao desempenho das companhias, e, consequentemente, 

alterar os preços das ações. 

 

Adicionalmente, enquadra-se esta pesquisa nos estudos de conteúdo informacional 

marginal da área de value relevance. Segundo Kothari (2001) e Holthausen e Watts (2001), os 

estudos de evento investigam o conteúdo informacional de uma informação específica para 

um conjunto de investidores.  

 

3.1 Caracterização do evento e da janela de evento 

 

O evento a ser investigado no estudo é a divulgação das demonstrações contábeis do 

exercício social de 2008 elaboradas de acordo com as Leis n° 11.638/2007 e n° 11.941/2009 

pelas companhias brasileiras com ações negociadas na Bolsa de Valores, Mercadorias e 

Futuros (BM&FBOVESPA).  

 

As demonstrações contábeis são divulgadas nos mais diferentes meios de 

comunicação, como jornal impresso, site da CVM e revistas especializadas. Ciente da 

multiplicidade de modalidades de publicação das demonstrações contábeis, optou-se, com 

base na Instrução CVM n° 202/1993, em vigor à época do evento, pela data de entrega dos 
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demonstrativos contábeis à CVM, quando os investidores têm o primeiro contato com as 

informações constantes nas demonstrações contábeis. 

 

 Como a adoção das Leis n° 11.638/2007 e n° 11.941/2009 se deu no exercício social 

de 2008, definiu-se como data de evento (data zero) o dia da entrega das demonstrações 

contábeis do exercício social de 2008 à CVM. A data de entrega mencionada foi identificada 

no site do aludido órgão. Pesquisas recentes que verificam a relevância das demonstrações 

contábeis no mercado de capitais brasileiro, adotaram procedimento similar, como os estudos 

de Takamatsu, Lamounier e Colauto (2008) e Almeida, Silveira e Lamounier (2010). 

 

Após a categorização do evento e da data de sua ocorrência, constituiu-se uma curta 

janela de evento, para se verificar o impacto da divulgação das informações contábeis nos 

preços das ações. A janela de evento compreende 41 dias úteis (-20 até +20), distribuídos em 

dois períodos, definidos como pré-evento (do dia -20 até o dia 0) e pós-evento (do dia 0 até o 

dia +20). De acordo com essas especificações, a estrutura da janela de evento compreende os 

intervalos descritos na Figura 6. 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 – Definição da janela de evento 

 

Em seguida, definiu-se a janela de estimação, que engloba o período de 20 dias úteis 

imediatamente anterior à janela de evento (-40 até -21), conforme ilustrado na Figura 7. 

 



58 

 

 
Figura 7 – Definição da janela de estimação 

 

O curto período da janela de estimação se justifica pela ocorrência da crise econômica 

mundial em 2008, que promoveu um grande impacto nas bolsas de valores mundiais. No 

mercado brasileiro, os reflexos da crise começaram a surgir no final do ano 2008, conforme 

apresentado na Figura 8, por meio do desempenho do Índice Bovespa (Ibovespa). 

Figura 8 – Evolução do Índice Ibovespa 

Fonte: Economática® 

 

Como a divulgação das demonstrações contábeis do exercício social de 2008 ocorreu 

no primeiro quadrimestre de 2009 e a crise havia atingido o ápice em meados de outubro de 

2008, julgou-se por bem não incorporar esse período ao estudo. Portanto, em vez de adotar 

um longo período de estimação, optou-se por constituir uma curta janela de estimação, 

utilizando-se como data mais antiga o dia 10/12/2008, como forma de reduzir os efeitos da 

crise no estudo. Além disso, destaca-se que o período adotado no estudo se concentrou num 

período de relativa estabilidade do índice Ibovespa. 

0,00

10.000,00

20.000,00

30.000,00

40.000,00

50.000,00

d
ez

-0
8

ja
n

-0
9

fe
v
-0

9

m
ar

-0
9



59 

 

3.2 Critérios de seleção da amostra 

 

A população do estudo reúne 648 companhias brasileiras que no primeiro 

quadrimestre de 2009 tiveram ações negociadas na BM&FBOVESPA. Entretanto, como as 

ações de várias dessas empresas não são negociadas diariamente, a amostra compreendeu 

apenas as companhias participantes do Ibovespa, no citado período. 

 

Essa restrição se justifica pelo fato de que, segundo a BM&FBOVESPA (2010), em 

termos de liquidez, as ações que integram o Ibovespa respondem por mais de 80% do número 

de negócios e do volume financeiro registrados no mercado à vista da aludida instituição. Por 

esse motivo, acredita-se que as ações participantes do Ibovespa correspondem a uma amostra 

representativa do mercado de capitais brasileiro. 

 

O Ibovespa do primeiro quadrimestre de 2009 reuniu 66 ações de 58 companhias, 

ficando, portanto, assim configurada a amostra da presente pesquisa. Com relação a essas 

companhias, foram inicialmente, coletados as datas de entrega das demonstrações contábeis à 

CVM (data de evento) – no site desse órgão – e os preços das ações (no banco de dados 

Economática®), necessários para o cálculo dos retornos das ações na janela de evento e na 

janela de estimação.  

 

No Apêndice A apresenta a amostra do estudo, da qual foram excluídas as ações das 

companhias Souza Cruz S/A e Unibanco S/A, a primeira, por não constar no site da CVM a 

data de entrega das respectivas demonstrações contábeis de 2008, e segunda, por não haver 

registro de negociação na data do evento. Assim sendo, a amostra foi reduzida para 64 ações 

de 56 empresas. 

 

Nos casos em que a data de evento caiu em dia não útil, foi alterada para o primeiro 

dia útil posterior, procedimento adotado para a Companhia Siderúrgica Nacional e a Tele 

Norte Leste Participações S/A. 

 

Os dados foram organizados na planilha eletrônica Excel® e, em seguida, exportados 

para o Statistical Product and Service Solutions (SPSS) versão 17, para serem submetidos aos 

testes estatísticos descritos no tópico 3.5. 



60 

 

 

3.3 Definição do modelo de mensuração dos retornos anormais 

 

Construídas as janelas de evento e de estimação e definida a amostra da pesquisa, 

definiu-se a metodologia de cálculo dos retornos das ações, dentre as duas modalidades 

indicadas na literatura: a tradicional e a logarítmica. 

 

Como se pretende utilizar os testes estatísticos paramétricos e também os não-

paramétricos, optou-se pela utilização do cálculo dos retornos na forma logarítmica. Essa 

escolha se justifica pelo fato de que, segundo Soares, Rostagno e Soares (2002), os retornos 

das ações calculados na forma logarítmica, embora não garantam a normalidade de uma 

distribuição, tendem a aproximá-la dos retornos calculados por meio do logaritmo natural da 

curva normal.  

 

Esse cálculo se deu por meio da seguinte fórmula: 

 

 

      (
  

    
) (12) 

 

Onde: 

    = retorno observado da ação i na data t 

Pt = preço de fechamento da ação ajustado por proventos e dividendos na data  t 

Pt-1 = preço de fechamento da ação ajustado por proventos e dividendos  na data t – 1. 

t = -20, -19, -18...+18, +19,+20 

 

Dentre os diversos modelos de mensuração dos retornos anormais, o estudo utilizou o 

modelo ajustado à média, o modelo ajustado ao mercado e o modelo ajustado ao risco e ao 

mercado, seguindo-se a comparação dos resultados. 

 

No primeiro modelo, os retornos anormais das ações foram calculados utilizando-se a 

expressão               , onde o retorno anormal da ação i na data t (    ) é encontrado a 

partir da diferença entre o retorno observado da ação i na data t (   ), utilizando-se a 

expressão 12, e o valor da constante   , conforme a fórmula a seguir: 
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∑     

   
     (13) 

 

Onde: 

   = média aritmética dos retornos observados da ação i na janela de estimação 

     = retornos observados da ação i na data te 

te = -40, -39, -38...-23, -22,-21 

 

O cálculo do retorno observado se deu por meio da seguinte fórmula: 

 

 
       (

   
     

)
 (14) 

 

Onde: 

    = preço de fechamento da ação ajustado por proventos e dividendos na data te 

      = preço de fechamento da ação ajustado por proventos e dividendos da ação na 

data te – 1 

 

O segundo e o terceiro modelo requerem a definição de um índice que represente o 

retorno do portfólio de mercado na janela de evento (   ). Nesse sentido, escolheu-se o 

Ibovespa para representar o retorno de mercado, levando-se em conta que esse indicador 

responde por mais de 80% do número de negócios e do volume financeiro verificados no 

mercado à vista da BM&FBOVESPA. Esse indicador foi obtido por meio do banco de dados 

Economática®, aplicando-se a seguinte expressão matemática: 

 

          (
     

       
)   (15) 

 

 

 

Onde: 

        = retorno do Ibovespa na data t 

Ibovt = valor do Ibovespa na data t 

Ibovt-1 = valor do Ibovespa na data t – 1. 
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t = -20, -19, -18...+18, +19,+20 

 

No modelo de retorno ajustado ao mercado, os retornos anormais das ações foram 

computados usando-se a fórmula                   , por meio da qual o retorno anormal 

da ação i na data t (    ) corresponde à diferença entre o retorno observado da ação i na data t 

(   ) e o retorno do portfólio de mercado na mesma data t (       ), sendo que ambos foram 

encontrados por meio das formas logarítmicas 12 e 15. Convém esclarecer que nesse modelo 

não são utilizados dados do período de estimação, como nos outros modelos, pois ambos os 

retornos (             ) são calculados somente na janela de evento, e sem considerar o risco 

sistemático. 

 

No modelo ajustado ao risco e ao mercado, o retorno anormal é encontrado por meio 

da expressão matemática                  , onde o retorno anormal da ação i na data t 

(    ) corresponde à diferença entre o retorno observado da ação i na data t (    ) e o retorno 

esperado da ação i na data t (      ). O retorno esperado no modelo ajustado ao risco e ao 

mercado é encontrado por meio da expressão                     . Inicialmente, para se 

estimar o parâmetro beta de cada ação (  ) e o intercepto (  ), necessários para esse modelo, 

foram geradas regressões, por meio do método dos mínimos quadrados, onde os retornos 

observados de cada ação, no período de estimação, foram usados como variáveis dependentes, 

enquanto os retornos do Ibovespa, na janela de estimação, foram utilizados como variáveis 

independentes, de acordo com a seguinte expressão:  

 

                      (16) 

 

Onde: 

         = retorno do Ibovespa na data te 

     = retorno observado da ação i na data te 

te = -40, -39, -38...-23, -22,-21 

   termo de erro do modelo 

 

Após encontrar os valores estimados do beta e do intercepto de cada ação na janela de 

estimação (-40, -21), estes são utilizados para se encontrar o retorno esperado e, por 

consequência, o retorno anormal no modelo ajustado ao risco e ao mercado, por meio da 
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fórmula                          . Nesse modelo, o retorno observado da ação i na data 

t (   ) e o retorno do portfólio de mercado na mesma data t (       ) são encontrados por meio 

das formas logarítmicas 12 e 15.  

 

Na aplicação desse modelo foram excluídos:  

 

a) os retornos das ações em que o parâmetro    não era significante ao nível de 10%; e 

 

b) os retornos das ações que apresentaram evidências de autocorrelação
1
 dos resíduos. 

 

Adicionalmente, os retornos das ações que apresentavam heteroscedasticidade
2
 não 

foram excluídos, pois, de acordo com Sarlo Neto (2004), a presença de heteroscedasticidade 

acarreta limitação do modelo, mas não a sua rejeição.  

 

3.4  Procedimento de acumulação dos retornos anormais 

 

Separadamente, os retornos anormais encontrados em cada modelo de mensuração dos 

retornos anormais (ajustado a média, ajustado ao mercado, e ajustado ao risco e ao mercado) 

são acumulados em diferentes janelas de acumulação, com o objetivo de verificar o impacto 

do evento ao longo do tempo. 

 

Como medida de acumulação dos retornos anormais, optou-se pela acumulação no 

tempo e nos títulos. Primeiramente, é realizada a acumulação no tempo, calculando-se o 

retorno anormal acumulado (    ), por meio de uma soma simples de todos os retornos 

anormais de uma ação i na janela de acumulação (            ∑      
  
    

).  

 

Em seguida, se dá a acumulação nos títulos, encontrando-se, assim, a média dos 

retornos anormais acumulados do conjunto de amostra. Essa média é calculada por meio da 

expressão [    
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅       ]  

 

 
∑             

 
   . Neste estudo, utilizam-se duas medidas de 

retornos anormais médios acumulados (   ̅̅ ̅̅ ̅̅
 ): o retorno anormal médio acumulado antes do 

evento (      ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅
 ̅) e o retorno anormal médio acumulado depois do evento (      ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅

 ). 

                                                           
1
 Para se avaliar a autocorrelação dos resíduos, adotou-se o teste estatístico de Durbin-Watson. 

2
 Para se avaliar a existência de heteroscedasticidade, utilizou-se o teste estatístico de Pesarán-Pesarán. 



64 

 

 

Como base nessas duas medidas de acumulação, foram constituídos seis pares de 

janelas de acumulação, conforme Quadro 5, onde Q é número de ações que compõem a 

amostra do estudo. 

 

N° da 

janela 

Janela de 

acumulação 
      ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅

 ̅ 
Janela de 

acumulação 
      ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅

  

1 [-20,-1] 
 

 
∑           

 

   

 [+20,+1] 
 

 
∑           

 

   

 

2 [-15,-1] 
 

 
∑           

 

   

 [+15,+1] 
 

 
∑           

 

   

 

3 [-10,-1] 
 

 
∑           

 

   

 [+10,+1] 
 

 
∑           

 

   

 

4 [-5,-1] 
 

 
∑          

 

   

 [+5,+1] 
 

 
∑          

 

   

 

5 [-3,-1] 
 

 
∑          

 

   

 [+3,+1] 
 

 
∑          

 

   

 

6 [-1,-1] 
 

 
∑          

 

   

 [+1,+1] 
 

 
∑          

 

   

 

Quadro 4 – Pares de janelas de acumulação dos retornos anormais 

 

O retorno anormal médio acumulado antes do evento  

(      ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅
 ̅) e o retorno anormal médio acumulado depois do evento (      ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅

 ), conforme 

Quadro 4, são obtidos pela agregação dos retornos anormais para cada ação ao longo da janela 

de acumulação, os quais são, em seguida, acumulados para o conjunto de ações e divididos 

pelo número de ações da amostra da pesquisa.  

 

3.5 Procedimento de teste de hipóteses 

 

Brío (2009) afirma que os dados de grande interesse para a metodologia de estudo de 

evento são os retornos anormais médios acumulados (    
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅       ) das empresas estudadas 

na janela de evento. Assim sendo, após concluído o processo de acumulação dos retornos 

anormais, é possível utilizar testes estatísticos  capazes de  orientar  um posicionamento 

quanto à aceitação ou rejeição da hipótese formulada na pesquisa. 
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Nesse contexto, formula-se a seguinte hipótese de pesquisa a ser testada: 

 

H1: os retornos anormais médios acumulados depois do evento são diferentes dos 

retornos anormais médios acumulados antes do evento. 

 

Com o objetivo de testar a existência de diferenças significativas entre o retorno 

anormal médio acumulado depois do evento (      ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅
 ) e o retorno anormal médio 

acumulado antes do evento (      ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅
 ̅), em cada janela de acumulação e individualmente, 

para cada modelo de mensuração dos retornos anormais adotado, utilizou-se o teste-t 

(paramétrico) para amostras emparelhadas. 

 

Adicionalmente, como sugerido por MacKinlay (1997), os retornos anormais médios 

acumulados depois do evento e os retornos anormais médios acumulados antes do evento 

também foram submetidos ao teste de sinais (sign rank test) de Wilcoxon, com a finalidade de 

se comparar e confirmar a validade dos resultados do teste paramétrico. 

 

A constatação dessa diferença sugere que o evento estudado tem probabilidade 

estatisticamente significante de haver impactado nos preços das ações, podendo-se afirmar, se 

isto ocorreu, que o evento foi um fato relevante que alterou as expectativas dos investidores, 

com repercussão nos retornos das ações.  
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4. ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

 

O presente capítulo traz os resultados da investigação sobre os impactos das 

demonstrações contábeis divulgadas de acordo com as Leis n° 11.638/2007 e n° 11.941/2009 

e sua relevância para o mercado de capitais brasileiro. Em consonância com os procedimentos 

definidos no capítulo precedente, foram coletados as datas de ocorrência da divulgação das 

demonstrações contábeis, os preços das ações das companhias e o Ibovespa, dados 

necessários para a estimação dos retornos anormais das ações para os diferentes modelos de 

mensuração empregados no estudo.  

 

4.1 Análise dos retornos anormais das ações 

 

Neste tópico, evidencia-se a estatística descritiva dos retornos anormais acumulados 

(CAR) calculados em cada um dos modelos de mensuração utilizados no presente estudo 

(ajustado à média, ajustado ao mercado e ajustado ao risco e ao mercado).  

 

A Tabela 1 apresenta os retornos anormais acumulados (CAR) mínimos e máximos e 

os retornos anormais médios acumulados (   ̅̅ ̅̅ ̅̅ ) para cada dia da janela de evento, bem como 

os desvios-padrão e coeficiente de variação dos retornos anormais acumulados mensurados 

por meio do modelo ajustado à média.  

 

Tabela 1 – Retornos anormais acumulados mensurados segundo o modelo ajustado à média 

Janela de 

Evento 

Retorno 

Anormal 

Médio 

Acumulado 

Retorno 

Anormal 

Mínimo 

Retorno 

Anormal 

Máximo 

Desvio-Padrão 

do Retorno 

Anormal 

Acumulado 

Coeficiente 

de 

Variação 

-20 0,014056 -0,151347 0,311648 0,07316151 5,20 

-19 0,015242 -0,145039 0,322509 0,07532541 4,94 

-18 0,017003 -0,140913 0,320763 0,07360362 4,32 

-17 0,016184 -0,110468 0,324052 0,07034072 4,34 

-16 0,018600 -0,112819 0,310523 0,06868689 3,69 

-15 0,017310 -0,111925 0,276245 0,06754676 3,90 

-14 0,017128 -0,092978 0,244007 0,06526933 3,81 

-13 0,018391 -0,072173 0,215218 0,06007534 3,26 

-12 0,017959 -0,069954 0,218644 0,05663218 3,15 
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-11 0,014621 -0,076322 0,163340 0,04992135 3,41 

-10 0,014266 -0,078966 0,161199 0,04889263 3,42 

-9 0,009515 -0,068267 0,161105 0,04685988 4,92 

-8 0,006439 -0,073713 0,145884 0,04671722 7,25 

-7 0,005320 -0,065604 0,146943 0,04085211 7,67 

-6 0,008244 -0,068302 0,130573 0,03437442 4,16 

-5 0,009208 -0,065551 0,111779 0,02949773 3,20 

-4 0,008956 -0,058799 0,077253 0,02712910 3,02 

-3 0,005013 -0,054329 0,073839 0,02511668 5,01 

-2 0,002081 -0,034216 0,041931 0,01776063 8,53 

-1 0,001627 -0,025409 0,031932 0,01031428 6,33 

1 -0,000486 -0,031466 0,046312 0,01557582 -32,02 

2 0,003149 -0,041212 0,052643 0,01986934 6,30 

3 0,004595 -0,052164 0,062155 0,02482262 5,40 

4 0,009578 -0,066294 0,110180 0,03130969 3,26 

5 0,009291 -0,086964 0,114298 0,03864983 4,15 

6 0,014222 -0,077962 0,129046 0,04262948 2,99 

7 0,018886 -0,067343 0,152174 0,04064543 2,15 

8 0,020158 -0,079108 0,176397 0,04914275 2,43 

9 0,021175 -0,098559 0,215145 0,05841198 2,75 

10 0,023200 -0,105249 0,221104 0,06778285 2,92 

11 0,025233 -0,105371 0,226227 0,06722299 2,66 

12 0,031401 -0,109521 0,221496 0,06816597 2,17 

13 0,033579 -0,115829 0,212285 0,06972322 2,07 

14 0,032648 -0,125018 0,226444 0,07208538 2,20 

15 0,032517 -0,135684 0,258958 0,07961161 2,44 

16 0,036265 -0,124818 0,258748 0,08243055 2,27 

17 0,043046 -0,109904 0,313040 0,08614423 2,00 

18 0,050312 -0,118893 0,358999 0,09191813 1,82 

19 0,054057 -0,131294 0,361890 0,09817716 1,81 

20 0,058547 -0,161424 0,342954 0,09960773 1,70 

 

No período anterior a divulgação das demonstrações contábeis de acordo com as Leis 

nº 11.638/20007 e nº 11.941/2009, observa-se que o retorno anormal médio acumulado 

aumenta desde o início do período pré-evento data -1 até aproximadamente a data -10, em 

seguida, esse retorno se mantém estável até o dia -20. No período pós-evento o retorno 

anormal médio acumulado desenvolve aumentos expressivos desde a da data 1 até 20, 

distanciando de ser igual a zero (ausência de retornos anormais). Assim, provavelmente, os 

testes estatísticos de diferenças entre médias revelarão diferenças significativas entre os 

retornos anormais médios acumulados nos períodos pré-evento e pós-evento após 10 dias 

divulgação das demonstrações contábeis analisadas. 
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Nesses períodos, observa-se ainda na Tabela 1 que os desvios-padrão revelam que os 

retornos anormais tendem a distanciar da média à medida que se distancia da data do evento. 

Isso também pode ser observado pela evolução dos retornos anormais mínimos e máximos, 

pois ambos tendem a se afastar da ausência de retornos anormais. Além disso, os coeficientes 

de variação reportam valores acima de 1, indicando que os retornos anormais da amostra 

pesquisa são heterogêneos. O coeficiente de variação da data 1 é negativo porque o retorno 

anormal médio acumulado também é negativo. 

 

 No Gráfico 1, ilustra-se o comportamento dos retornos anormais médios acumulados 

mensurados de acordo com o modelo ajustado à média, no período pré-evento e pós-evento.  

 

 
Gráfico 1 – Comportamento dos retornos anormais médios acumulados mensurados segundo o modelo ajustado 

à média 

 

No Gráfico 1 visualiza-se que os retornos anormais médios acumulados se comportam 

de forma crescente nos períodos pré-evento e pós-evento, entretanto, na metade do período 

pré-evento esse retorno rompe sua trajetória de crescimento. Comparando-se esses períodos 

verifica-se que inicialmente os retornos anormais médios acumulados de cada período (pré-

evento e pós-evento) tendem a serem bem próximos, mas como o passar dos dias, sobretudo 
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no final desses períodos observa-se uma diferença mais visível entre os retornos anormais 

médios acumulados. 

 

A Tabela 2 apresenta os retornos anormais médios acumulados (CAR) máximos e 

mínimos e os retornos anormais médios acumulados (   ̅̅ ̅̅ ̅̅ ) registrados no período da janela 

de evento, assim como os desvios-padrão e os coeficientes de variação dos retornos anormais 

médios mensurados por meio do modelo ajustado ao mercado. 

 

Tabela 2 – Retornos anormais acumulados mensurados segundo o modelo ajustado ao mercado 

Janela de 

Evento 

Retorno 

Anormal 

Médio 

Acumulado 

Retorno 

Anormal 

Mínimo 

Retorno 

Anormal 

Máximo 

Desvio-Padrão 

do Retorno 

Anormal 

Acumulado 

Coeficiente de 

Variação 

-20 -0,003126 -0,098754 0,117089 0,045668 -14,60 

-19 -0,001822 -0,096890 0,135142 0,045788 -25,13 

-18 -0,000230 -0,100884 0,144343 0,043157 -187,94 

-17 -0,000416 -0,076745 0,153202 0,040841 -98,24 

-16 0,003909 -0,065676 0,142188 0,038513 9,85 

-15 0,002219 -0,073281 0,125032 0,037347 16,82 

-14 0,003177 -0,076681 0,106766 0,035770 11,26 

-13 0,004895 -0,068695 0,088409 0,034955 7,14 

-12 0,006986 -0,068538 0,094849 0,035620 5,09 

-11 0,005615 -0,093888 0,063130 0,035552 6,33 

-10 0,005058 -0,085351 0,066818 0,034254 6,77 

-9 0,001234 -0,066771 0,076833 0,029587 23,96 

-8 -0,001318 -0,066357 0,076815 0,028662 -21,74 

-7 -0,001943 -0,058849 0,077954 0,027676 -14,24 

-6 0,001562 -0,071653 0,055470 0,025310 16,20 

-5 0,002417 -0,073210 0,046653 0,021972 9,09 

-4 0,003560 -0,065894 0,047843 0,018141 5,09 

-3 0,003162 -0,060245 0,042457 0,016273 5,14 

-2 0,001574 -0,052920 0,026677 0,012466 7,91 

-1 0,000788 -0,034278 0,029087 0,010340 13,11 

1 -0,000742 -0,031567 0,038790 0,013458 -18,14 

2 0,001112 -0,024904 0,055632 0,016257 14,61 

3 -0,001868 -0,041939 0,032500 0,017936 -9,60 

4 -0,000361 -0,043156 0,056383 0,020717 -57,33 

5 -0,000186 -0,046463 0,052677 0,024310 -130,61 

6 0,003108 -0,039476 0,065688 0,025478 8,19 

7 0,004325 -0,047758 0,080169 0,026930 6,22 

8 0,003646 -0,055873 0,086130 0,031204 8,55 

9 0,001216 -0,066971 0,115456 0,036231 29,78 
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10 0,001497 -0,069168 0,121737 0,040486 27,05 

11 0,001452 -0,074363 0,123135 0,040109 27,63 

12 0,003470 -0,070809 0,118225 0,039397 11,35 

13 0,001655 -0,072575 0,115133 0,038475 23,24 

14 0,000120 -0,083377 0,130211 0,040107 333,45 

15 -0,001681 -0,089150 0,126410 0,043943 -26,14 

16 -0,002455 -0,109191 0,125384 0,047682 -19,42 

17 -0,000955 -0,104634 0,165062 0,050911 -53,31 

18 0,003063 -0,107407 0,214829 0,054909 17,92 

19 0,005698 -0,099308 0,212577 0,057715 10,12 

20 0,006534 -0,101015 0,206188 0,058515 8,95 

 

Comparando com os retornos anormais médios acumulados observados na Tabela 2 

com os da Tabela 1, verifica-se que os mesmos são menores e tendem a ser bem mais 

próximos de zero que os anteriores. Isso se deve ao fato de que a metodologia de mensuração 

dos retornos anormais ajustado ao mercado adota como retorno esperado da ação o retorno do 

Ibovespa, e como, a amostra da pesquisa compõe de ações que integram esse índice, é 

plausível que os retornos anormais médios acumulados mensurados por essa metodologia 

tendem a ser próximo de zero.  

 

Nos períodos pré-evento e pós-evento os desvios-padrão indicam que os retornos 

anormais tendem a distanciar da média à medida que se distancia da data do evento, como 

anteriormente. A evolução dos retornos anormais mínimos e máximos na janela de evento, 

também é outro forte indicador de que os retornos anormais são bens dispersos. Já os 

coeficientes de variação apresentam valores acima de 1, e bem maiores do que os coeficientes 

apresentados na Tabela 1, indicando que os retornos anormais acumulados são bem mais 

heterogêneos que os anteriores.  

 

O Gráfico 3 ilustra a evolução dos retornos anormais médios mensurados de acordo 

com o modelo ajustado ao mercado, nos períodos pré-evento e pós-evento.  
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Gráfico 2 – Comportamento dos retornos anormais médios mensurados segundo o modelo ajustado ao mercado 

 

 

No Gráfico 2, nos dias do período pré-evento próximos à divulgação das 

demonstrações contábeis elaboradas de acordo com as Leis nº 11.638/2007 e nº 11.941/2009, 

os retornos anormais médios acumulados seguem uma trajetória de crescimento, ao contrário 

do período pós-evento que inicia com uma redução nesses retornos. Em geral, os retornos 

anormais médios acumulados se comportaram de forma antagônica quando se compara o 

período pré-evento e pós-evento, a não ser no período pré-evento (-12 a -16) e pós-evento (12 

a 16) que de empreendem igualmente uma redução nos retornos anormais médios 

acumulados. 

 

A Tabela 3 apresenta os retornos anormais médios acumulados (CAR) máximos e 

mínimos e os retornos anormais médios acumulados (   ̅̅ ̅̅ ̅̅ ) observados no período da janela 

de evento, e também os desvios-padrão e os coeficientes de variação encontrados por meio do 

modelo ajustado ao risco e ao mercado.  
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Tabela 3 – Retornos anormais acumulados mensurados segundo o modelo ajustado ao risco e ao mercado 

Janela de 

Evento 

Retorno 

Anormal 

Médio 

Acumulado 

Retorno 

Anormal 

Mínimo 

Retorno 

Anormal 

Máximo 

Desvio-Padrão 

do Retorno 

Anormal 

Acumulado 

Coeficiente 

de 

Variação 

-20 0,003753 -0,168565 0,128382 0,063560 16,93 

-19 0,004469 -0,151126 0,118655 0,061025 13,65 

-18 0,006191 -0,138647 0,098263 0,056698 9,15 

-17 0,005484 -0,128411 0,092825 0,053412 9,73 

-16 0,008862 -0,110083 0,093478 0,052015 5,86 

-15 0,009018 -0,108821 0,085945 0,049342 5,47 

-14 0,007937 -0,106693 0,118957 0,046606 5,87 

-13 0,010731 -0,090713 0,139386 0,044928 4,18 

-12 0,010966 -0,079573 0,126417 0,042905 3,91 

-11 0,010867 -0,072213 0,122486 0,040532 3,73 

-10 0,008801 -0,066876 0,088698 0,038147 4,33 

-9 0,004620 -0,072407 0,083761 0,034271 7,41 

-8 0,003850 -0,060837 0,073840 0,031578 8,20 

-7 0,001830 -0,064962 0,049193 0,027651 15,11 

-6 0,004534 -0,072424 0,054674 0,025613 5,64 

-5 0,004486 -0,072471 0,054880 0,023196 5,17 

-4 0,007467 -0,065027 0,060536 0,020512 2,74 

-3 0,006101 -0,059426 0,056919 0,018627 3,05 

-2 0,003782 -0,045677 0,022485 0,012505 3,30 

-1 0,002352 -0,027864 0,028162 0,009453 4,01 

1 -0,000065 -0,020780 0,036888 0,011126 -170,95 

2 0,001621 -0,026622 0,055596 0,015485 9,55 

3 0,000198 -0,064923 0,035780 0,020097 101,62 

4 0,002113 -0,058062 0,076012 0,025381 12,01 

5 0,002135 -0,069921 0,080706 0,029127 13,64 

6 0,005922 -0,067680 0,096962 0,032695 5,52 

7 0,006415 -0,067298 0,116229 0,034506 5,37 

8 0,006124 -0,067621 0,129120 0,040062 6,54 

9 0,003171 -0,097389 0,163404 0,046389 14,62 

10 0,003331 -0,090889 0,172471 0,050477 15,15 

11 0,003602 -0,105081 0,180068 0,053920 14,96 

12 0,005343 -0,101285 0,178972 0,053793 10,06 

13 0,005326 -0,089271 0,164295 0,053097 9,96 

14 0,004277 -0,096060 0,148549 0,053839 12,58 

15 0,002778 -0,101782 0,164675 0,058448 21,03 

16 0,003560 -0,124788 0,200542 0,065762 18,47 

17 0,006438 -0,122382 0,246639 0,073142 11,36 

18 0,011392 -0,126715 0,298415 0,079830 7,00 

19 0,014513 -0,118937 0,300167 0,084112 5,79 

20 0,014670 -0,127094 0,299401 0,084337 5,74 
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Os retornos anormais médios acumulados mensurados pelo modelo mais robusto, o 

modelo ajustado ao risco e ao mercado, comparando com os retornos anormais médios 

acumulados observados na Tabela 2 e na Tabela 1, apresentam valores intermediários, isso se 

deve a metodologia de mensuração dos retornos anormais ajustado ao risco e ao mercado que 

adota como retorno esperado da ação o retorno do Ibovespa, ajustado pelo risco sistemático da 

ação.  

 

Além disso, observa-se que nos períodos pré-evento e pós-evento os desvios-padrão, 

como nos casos anteriores, tendem a se afastar da média à medida que se distancia da data do 

evento. Uma prova disso são os retornos anormais mínimos e máximos na janela de evento, 

que são cada vez mais distantes um do outros à medida que se afasta da divulgação das 

demonstrações contábeis. E por último, os coeficientes de variação reportam valores acima de 

1, mas menores que os coeficiente apresentados na Tabela 2, e maiores que os coeficientes da 

Tabela 1, indicando que os retornos anormais acumulados mensurados segundo o modelo 

ajustado ao risco e ao mercado são mais homogêneos que os valores reportados na Tabela 2, e 

mais heterogêneos que os valores desses retornos apresentados na Tabela 1.  

 

O Gráfico 3 ilustra a evolução dos retornos anormais médios mensurados de acordo 

com o modelo ajustado ao risco e ao mercado, nos períodos pré-evento e pós-evento.  

 
Gráfico 3 – Comportamento dos retornos anormais médios acumulados mensurados segundo o modelo ajustado 

ao risco e ao mercado 
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O comportamento dos retornos anormais médios no período pré-evento revela 

inicialmente (-1 a -3) uma trajetória de crescimento, em seguida esses retornos rompem 

momentamente o crescimento (-4 a -7) e retomam o crescimento, mas na data -10 novamente 

ocorre um declínio no retorno anormal médio acumulado que perdura até final do período pré-

evento. No período pós-evento, em geral, observa-se que o retorno anormal médio acumulado 

se comportam de maneira crescente, é valido enfatizar que esse retorno se mantém estável da 

data 6 a data 17.  

 

 Para elucidar os procedimentos de mensuração dos retornos anormais segundo o 

modelo ajustado ao risco e ao mercado, apresentam-se, a seguir, as etapas de cálculos desse 

modelo econométrico, bem como seus resultados. Primeiramente, foram geradas regressões 

baseadas no método dos mínimos quadrados (MMQ) para a janela de estimação (-40, -21). 

Dada a relevância do Ibovespa para o mercado de capitais brasileiro, o índice foi adotado 

como a variável explicativa para os retornos das ações.  

 

A Tabela 4 apresenta os coeficientes angulares (β) utilizados nos cálculos dos retornos 

esperados das ações. 

 

Tabela 4 – Resultados das regressões no período de estimação 

N Ação β 
Valor de 

probabilidade 
R

2
 

1 ALLL11 0,899 0,011 0,310 

2 AMBV4 -0,028 0,857 0,002 

3 ARCZ6 0,620 0,003 0,387 

4 BTOW3 0,709 0,006 0,356 

5 BVMF3 1,733 0,000 0,856 

6 BBDC4 0,951 0,000 0,711 

7 BRAP4 1,306 0,000 0,680 

8 BBAS3 0,883 0,006 0,353 

9 BRTP3 -0,040 0,739 0,006 

10 BRTP4 0,828 0,032 0,230 

11 BRTO4 0,750 0,004 0,371 

12 BRKM5 0,716 0,006 0,350 

13 CCRO3 0,654 0,005 0,357 

14 CLSC6 0,413 0,001 0,445 

15 CMIG4 0,477 0,012 0,305 

16 CESP6 0,627 0,025 0,248 

17 CGAS5 0,173 0,035 0,224 

18 CPLE6 0,283 0,052 0,193 

19 CSAN3 0,825 0,025 0,250 



75 

 

20 CPFE3 0,375 0,029 0,239 

21 CYRE3 1,209 0,002 0,426 

22 DURA4 0,878 0,001 0,497 

23 ELET3 0,399 0,037 0,220 

24 ELET6 0,444 0,003 0,389 

25 EMBR3 0,739 0,034 0,226 

26 GFSA3 0,485 0,206 0,087 

27 GGBR4 1,287 0,000 0,852 

28 GOAU4 1,167 0,000 0,760 

29 GOLL4 1,834 0,036 0,223 

30 ITSA4 1,303 0,000 0,760 

31 ITUB4 1,220 0,000 0,752 

32 ELPL4 0,274 0,212 0,085 

33 JBSS3 0,653 0,036 0,223 

34 KLBN4 0,825 0,066 0,175 

35 LIGT3 0,493 0,010 0,315 

36 LAME4 0,915 0,001 0,478 

37 LREN3 0,981 0,003 0,395 

38 NATU3 0,519 0,043 0,208 

39 NETC4 0,771 0,003 0,401 

40 BNCA3 0,056 0,100 0,143 

41 PCAR5 0,315 0,095 0,147 

42 BRFS3 0,306 0,300 0,060 

43 PETR3 1,233 0,000 0,883 

44 PETR4 1,073 0,000 0,911 

45 RDCD3 0,655 0,017 0,277 

46 RSID3 0,461 0,386 0,042 

47 SBSP3 0,863 0,000 0,602 

48 SDIA4 0,023 0,879 0,001 

49 CSNA3 1,186 0,000 0,707 

50 TAMM4 0,249 0,214 0,084 

51 TNLP3 0,643 0,010 0,315 

52 TNLP4 0,471 0,032 0,230 

53 TMAR5 0,857 0,012 0,300 

54 TLPP4 0,227 0,142 0,116 

55 TCSL3 0,603 0,249 0,073 

56 TCSL4 0,865 0,000 0,518 

57 TRPL4 0,136 0,512 0,024 

58 UGPA4 0,429 0,009 0,324 

59 USIM3 1,173 0,000 0,684 

60 USIM5 1,233 0,000 0,838 

61 VCPA4 0,777 0,001 0,465 

62 VALE3 1,326 0,000 0,794 

63 VALE5 1,188 0,000 0,814 

64 VIVO4 0,563 0,048 0,200 
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Na Tabela 4, é possível observar que, depois de geradas as regressões, 11 ações 

apresentaram coeficiente angular (β) estatisticamente não significante ao nível de 10%, 

resultando, portanto, na exclusão das seguintes empresas: Companhia de Bebidas das 

Américas – Ambev (AMBV4), Brasil Telecom Participações S/A (BRTP3), Gafisa S/A 

(GFSA4),  Metropolitana Eletricidade de São Paulo  S/A – Eletropaulo (ELPL4), BRF – 

Brasil Foods S/A (BRFS3),  Rossi Residencial  S/A (RSID3),  Sadia S/A (SDIA4), Tam S/A 

(TAMM4), Telecomunicações de São Paulo S/A – Telesp (TLPP4), Tim Participações S/A 

(TCLS3) e  Companhia de Transmissão Energia Elétrica – CTEEP (TRPL4).  

  

Os resíduos das regressões das 53 ações restantes foram submetidos ao teste estatístico 

Durbin-Watson (DW), com a finalidade de se averiguar a existência de autocorrelação serial. 

Apresentaram evidências de autocorrelação serial os resíduos das regressões das ações de três 

companhias: Brasil Telecom Participações S/A (BRTP4), Embraer S/A (EMBR3) e Klabin 

S/A (KLBN4). A estatística DW apresentou os valores, 2,923, 1,080 e 3,094, 

respectivamente. De acordo com esses resultados, a primeira e a última ação apresentam 

autocorrelação negativa, enquanto a segunda ação apresenta autocorrelação positiva, sendo, 

portanto, excluídas da amostra. 

 

 Averiguou-se, por fim, o pressuposto da homocedasticidade nos resíduos das 

regressões das 50 ações restantes, por meio do teste de Pesáran-Pesáran. Os resultados  

indicaram a presença de heterocedasticidade nos resíduos da regressão das  ações de duas 

companhias: Light S/A (LIGT3) e Petróleo Brasileiro S/A – Petrobras (PETR4). Apesar de 

detectada a heterocedasticidade, essas ações não foram excluídas da amostra de empresas  

submetidas ao modelo ajustado ao risco e ao mercado,  já que a existência de 

heterocedasticidade não acarreta a rejeição do modelo econométrico, mas apenas uma 

limitação do estudo. 

 

 

4.2 Análise dos impactos da divulgação das demonstrações contábeis elaboradas de 

acordo com as Leis n° 11.638/2007 e n° 11.941/2009 nos preços das ações 

 

 No tópico anterior, verificou-se que os retornos anormais antes e depois da divulgação 

das demonstrações contábeis elaboradas segundo as Leis n° 11.638/2007 e n° 11.941/2009 se 

comportam de forma diferente. 
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Assim, com a finalidade de ajudar a investigar a existência de diferenças significativas 

entre os retornos anormais médios acumulados antes (      ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅) e depois (      ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅) da 

divulgação das demonstrações contábeis elaboradas segundo as Leis n° 11.638/2007 e n° 

11.941/2009, o presente tópico apresenta os resultados dos testes paramétricos (teste t) e não-

paramétricos (Wilcoxon) de diferenças entre médias nos diferentes modelos de mensuração 

dos retornos anormais adotados, adiante comentados. 

 

4.2.1  Resultados dos testes de diferenças de médias adotando o modelo de mensuração dos 

retornos anormais ajustado à média 

 

A Tabela 5 apresenta os resultados dos testes de diferenças entre médias dos retornos 

anormais médios acumulados antes (      ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅) e depois (      ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅) e da divulgação das 

demonstrações contábeis elaboradas segundo as Leis n° 11.638/2007 e n° 11.941/2009, 

calculados por meio do modelo de mensuração dos retornos anormais ajustado à média. 

 

Tabela 5 – Resultados dos testes estatísticos de diferenças entre médias dos retornos anormais acumulados para o 

modelo ajustado à média 

        Test t Rank test 

Amostra 
Janela de  

Acumulação 
      ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ 

Janela de  

Acumulação       ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ t Sig. z Sig. 

64 ações 

[-1; -1] 0,001627 [+1; +1] -0,000486 0,990 0,326 -1,478 0,139 

[-3; -1] 0,005012 [+1; +3] 0,004595 0,132 0,896 -0,261 0,794 

[-5; -1] 0,009208 [+1; +5] 0,009290 -0,018 0,985 -0,027 0,979 

[-10; -1] 0,014265 [+1; +10] 0,023199 -1,315 0,193 -1,037 0,300 

[-15; -1] 0,017310 [+1; +15] 0,032516 -2,042    0,045** -1,745 0,081*** 

[-20; -1] 0,014559 [+1; +20] 0,058547 -4,788   0,000* -4,046   0,000* 

 *Significante ao nível de 1% ** Significante ao nível de 5%*** Significante ao nível de 10% 

 

Na Tabela 5 é fácil perceber que não ocorrem alterações imediatas significativas nos 

retornos anormais das ações, contrariando a eficiência de mercado na forma semiforte.  Há, no 

entanto, alterações significativas nos retornos anormais das ações 15 dias depois da 

divulgação das demonstrações contábeis. Vale ressaltar, que nesses períodos mais longos de 

acumulação maior será a chance de outros eventos influenciem o resultado da pesquisa, 

portanto, nesta situação, é difícil associar as alterações dos retornos anormais das ações com a 

divulgação das informações contábeis. 
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Nesse sentido, a pesquisa sugere que a divulgação das demonstrações contábeis 

elaboradas de acordo com as Leis n° 11.638/2007 e n° 11.941/2009 proporcionou um ajuste 

positivo nos preços das ações, uma vez que o retorno anormal médio acumulado depois dessa 

divulgação é superior ao resultado registrado antes da divulgação nas janelas de acumulação 

de 15 e 20 dias. 

 

4.2.2 Resultados dos testes de diferenças de médias adotando o modelo de mensuração dos 

retornos anormais ajustado ao mercado 

 

A Tabela 6 apresenta os resultados dos testes de diferenças entre médias dos retornos 

anormais médios acumulados antes (      ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅) e (      ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅) depois da divulgação das 

demonstrações contábeis elaboradas segundo as Leis n° 11.638/2007 e n° 11.941/2009, 

calculados por meio do modelo de mensuração dos retornos anormais ajustado ao mercado. 

 

 

Tabela 6 – Resultados dos testes estatísticos de diferenças entre médias dos retornos anormais acumulados para o 

modelo ajustado ao mercado 

        Test t Rank test 

Amostra 
Janela de 

Acumulação       ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ 
Janela de 

Acumulação       ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ t Sig. z Sig. 

64 ações 

[-1; -1] 0,000788 [+1; +1] -0,000741 0,882 0,414 -0,843 0,399 

[-3; -1] 0,003162 [+1; +3] -0,001867 1,872 0,066*** -1,832 0,067*** 

[-5; -1] 0,002416 [+1; +5] -0,000186 -0,627 0,533 -0,823 0,411 

[-10; -1] 0,005058 [+1; +10] 0,001496 -0,532 0,596 -1,110 0,267 

[-15; -1] 0,002219 [+1; +15] -0,001680 -0,524 0,602 -0,816 0,210 

[-20; -1] -0,003125 [+1; +20] 0,006533 -0,977 0,332 -0,134 0,867 

 *Significante ao nível de 1% ** Significante ao nível de 5%*** Significante ao nível de 10% 

 

Os investidores implementaram ajustes rápidos e precisos nos preços das ações, como 

se observa pela existência de diferenças significativa nos retornos anormais médios 

acumulados antes e depois da divulgação das demonstrações contábeis elaboradas de acordo 

com as Leis n° 11.638/2007 e n° 11.941/2009 na janela de acumulação de 3 dias, em ambos 

os testes estatísticos.  

 

Devido à rápida reação do mercado de capitais brasileiro, e, ainda, como os retornos 

anormais médios acumulados tendem a desaparecer 3 dias após a divulgação das 
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demonstrações contábeis elaboradas de acordo com as Leis n° 11.638/2007 e n° 11.941/2009, 

sugere-se que o mercado de capitais brasileiro é eficiente na forma semiforte. 

 

Verifica-se, ainda, que os investidores, ao contrário do que foi revelado pelo modelo 

anterior, promoveram ajustes negativos nos preços das ações, uma vez que o retorno anormal 

médio acumulado após a divulgação das demonstrações contábeis elaboradas de acordo com 

as Leis n° 11.638/2007 e n° 11.941/2009 é inferior ao resultado alcançado antes dessa 

divulgação, na janela de acumulação de 3 dias. 

 

 

4.2.3 Resultados dos testes de diferenças de médias adotando o modelo de mensuração dos 

retornos anormais ajustado ao risco e ao mercado 

 

A Tabela 7 apresenta os resultados dos testes de diferenças entre médias dos retornos 

anormais médios acumulados antes (      ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅) e depois (      ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅) da divulgação das 

demonstrações contábeis elaboradas segundo as Leis n° 11.638/2007 e n° 11.941/2009 

calculados por meio do modelo de mensuração dos retornos anormais ajustado ao risco e ao 

mercado. 

  
Tabela 7 – Resultados dos testes estatísticos de diferenças médias dos retornos anormais para o modelo ajustado 

ao risco e ao mercado 

        Test t Rank test 

Amostra 
Janela de  

Acumulação       ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ 
Janela de  

Acumulação       ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ t Sig. z Sig. 

50 ações 

[-1; -1] 0,002352 [+1; +1] -0,000065 1,621 0,111 -1,974    0,048** 

[-3; -1] 0,006100 [+1; +3] 0,000197 1,944 0,058*** -0,854 0,081*** 

[-5; -1] 0,004486 [+1; +5] 0,002134 -0,564 0,575 -1,298 0,327 

[-10; -1] 0,008801 [+1; +10] 0,003330 -0,955 0,344 -0,980 0,194 

[-15; -1] 0,009018 [+1; +15] 0,002778 -0,859 0,394 -1,743 0,393 

[-20; -1] 0,003753 [+1; +20] 0,014670 -1,041 0,303 -0,237 0,813 

 *Significante ao nível de 1% ** Significante ao nível de 5%*** Significante ao nível de 10% 

 

 Os resultados do modelo ajustado ao risco e ao mercado, o mais robusto dentre os 

modelos adotados no estudo, confirmam a reação rápida dos investidores brasileiros nos 

preços das ações em decorrência da divulgação das demonstrações contábeis elaboradas de 

acordo com as recentes alterações da Lei n° 6.404/1976. Adicionalmente, o resultado do teste 
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de Wilcoxon na janela de acumulação de 1 dia indica que os investidores podem ter ajustado 

os preços das ações em um período bem menor. 

 

 Devido à rápida reação do mercado de capitais brasileiro, novamente sugere-se que a 

eficiência de mercado se dá na forma semiforte, já que ocorreram alterações nas expectativas 

dos investidores, gerando alterações imediatas nos preços das ações nos dias próximos ao da 

divulgação das demonstrações contábeis elaboradas de acordo com as recentes alterações da 

Lei n° 6.404/1976. 

 

Confirmando os ajustes ocorridos no modelo anterior, novamente os investidores 

promoveram ajustes negativos nos preços das ações, já que o retorno anormal médio 

acumulado médio depois da divulgação das demonstrações contábeis elaboradas de acordo 

com as Leis n° 11.638/2007 e n° 11.941/2009 é inferior ao resultado obtido antes dessa 

divulgação, na janela de acumulação de 3 dias. 
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5. CONCLUSÕES 

 

 

As Leis n° 11.638/2007 e n° 11.941/2009, que alteraram a Lei n° 6.404/1976, 

introduziram profundas mudanças nas práticas contábeis brasileiras, provocando grandes 

impactos nas companhias, comparativamente aos da própria Lei n° 6.404/1976. 

 

Dentre seus reflexos, destaca-se a separação entre a contabilidade fiscal e a 

contabilidade financeira. Segundo Morais e Curto (2009), em países onde há forte influência 

da legislação fiscal nas práticas contábeis, as empresas tendem a divulgar informações 

contábeis menos relevantes para o mercado de capitais. 

 

Para serem consideradas relevantes, as informações contábeis devem representar 

adequadamente os eventos, retratando a essência e a realidade econômica das transações, e 

não apenas sua forma legal. Assim, a promulgação das Leis nº 11.638/2007 e n° 11.941/2009 

deve prevalecer a essência sobre a forma, esse novo tratamento impactará a relevância das 

informações contábeis no mercado de capitais. 

 

Nesse contexto, esta pesquisa teve como objetivo geral investigar a relevância das 

informações contábeis elaboradas de acordo com as Leis nº 11.638/2007 e n° 11.941/2009 

para o mercado de capitais brasileiro. Para atingir esse objetivo definiram-se dois objetivos 

específicos. O primeiro consistia em realizar um levantamento dos resultados empíricos 

internacionais e nacionais sobre a relevância das informações contábeis para o mercado de 

capitais.  

 

Num primeiro momento, observou-se que quando as informações contábeis eram 

elaboradas voluntariamente segundo as normas internacionais de contabilidade, as mesmas 

eram relevantes para o mercado de capitais, conforme resultados das pesquisas de Bartov, 

Goldberg e Kim (2002), El Shamy e Kayed (2005), Stergios, Athanasios e Nikolaos (2005), 

Jermakowicz, Prather-Kinsey e Wulf (2007) e Barth, Landsman e Lang (2008). 

 

Da mesma forma, verificou-se que a divulgação obrigatória das informações contábeis 

de acordo com as normas internacionais de contabilidade, também eram relevantes do 
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mercado de capitais, consoantes estudos de Chalmers, Clinch e Godfrey (2008), Goodwin, 

Ahmed e Heaney (2008), Gjerde, Knivsfla e Saettem (2008), Morais e Curto (2009), 

Lourenço e Curto (2009) e Clarkson et al (2010). 

 

Portanto, contatou-se que independentemente da forma de adoção das normas 

internacionais de contabilidade (voluntária ou obrigatória) as informações contábeis eram 

relevantes.  

 

No levantamento nacional, observou-se que as pesquisa de Sarlo Neto et al (2003), 

Sarlo Neto, Loss e Nossa (2004), Lima e Terra (2004) e Takamatsu, Lamounier e Colauto 

(2008) guardam consonância com as evidencias internacionais. Assim, entende-se que o 

primeiro objetivo foi alcançado. 

 

O segundo objetivo específico consistia em verificar a ocorrência de retornos anormais 

logo após a divulgação das informações contábeis. Para tanto, por meio da metodologia de 

estudo de evento analisou-se o comportamento dos retornos anormais de 64 ações de 56 

sociedades de capital aberto brasileiras, aplicando os três diferentes modelos de mensuração 

estatísticos (ajustado à média, ajustado ao mercado e ajustado ao risco e ao mercado). 

 

Além disso, foram definidas janelas de acumulação dos retornos anormais antes e 

depois da divulgação das demonstrações contábeis elaboradas de acordo com as Leis n° 

11.638/2007 e n° 11.941/2009, com o objetivo de se verificar a existência de diferenças 

significativas entre os resultados obtidos, mediante testes paramétrico (t-Student) e não-

paramétrico (Wilcoxon) de diferenças entre médias, em cada um dos modelos adotados. 

 

Os resultados desses testes apontaram uma alteração estatisticamente significante nos 

retornos anormais acumulados das ações 15 dias após a divulgação das informações 

contábeis, quando mensurados pelo modelo ajustado à média. Observou-se que nesse período 

os investidores implementaram ajustes positivos nos preços das ações das companhias  

listadas na BM&FBOVESPA. Portanto, essa evidência indica que a divulgação das 

demonstrações contábeis elaboradas de acordo com as Leis n° 11.638/2007 e n° 11.941/2009 

forneceu novas informações ao mercado de capitais brasileiro, as quais influenciaram 

alterações nos preços das ações, logo essas informações, possuem conteúdo informacional, e, 

portanto, são relevantes para os investidores brasileiros. 



83 

 

 

No modelo ajustado ao mercado e no modelo ajustado ao risco e ao mercado, os testes 

estatísticos revelaram que as expectativas dos investidores são significativamente alteradas 

em 3 dias após a divulgação das demonstrações contábeis elaboradas de acordo com as Leis 

n° 11.638/2007 e n° 11.941/2009. Adicionalmente, para este último modelo, o teste de 

Wilcoxon indicou a ocorrência de alterações significantes nos retornos anormais acumulados 

médios das ações no dia imediatamente posterior à publicação das demonstrações contábeis. 

Os resultados dos testes estatísticos, nesses dois modelos, fornecem evidências de que ocorreu 

um impacto negativo nos preços das ações em decorrência da divulgação das demonstrações 

contábeis elaboradas de acordo com as Leis n° 11.638/2007 e n° 11.941/2009.  

 

Os resultados indicam ainda que as demonstrações contábeis estudadas possuem 

conteúdo informacional, já que suas informações foram incorporadas aos preços das ações, 

pelo fato de serem relevantes para o mercado de capitais brasileiro. 

 

Com base nas evidências empíricas obtidas, não se rejeita a hipótese formulada de que 

a divulgação das demonstrações contábeis elaboradas de acordo com as novas normas 

contábeis brasileiras tem impacto nos preços das ações das empresas listadas na 

BM&FBOVESPA. Portanto, constata-se que as demonstrações contábeis elaboradas segundo 

as Leis n° 11.638/2007 e n° 11.941/2009 possuem conteúdo informacional, sendo, desse 

modo, relevantes para o mercado de capitais brasileiro.  

 

Os resultados da pesquisa guardam consonância com os de autores como Chalmers, 

Clinch e Godfrey (2008), Goodwin, Ahmed e Heaney (2008), Gjerde, Knivsfla e Saettem 

(2008), Morais e Curto (2009), Lourenço e Curto (2009) e Clarkson et al (2010),  segundo os 

quais a adoção de normas internacionais de contabilidade produz informações contábeis 

relevantes para o mercado de capitais.  

 

As evidências empíricas encontradas corroboram com os resultados obtidos nos 

estudos realizados no mercado de capitais brasileiro (SCHIEJLL, 1996; SARLO NETO et al, 

2003; LIMA; TERRA, 2004; TAKAMATSU; LAMOUNIER; COLAUTO, 2008). Embora 

não investiguem a adoção das normas internacionais de contabilidade, esses autores 

corroboram o entendimento de que as demonstrações contábeis divulgadas possuem conteúdo 

informacional, sendo, portanto, relevantes para o mercado de capitais brasileiro, já que 
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alteraram as expectativas dos investidores, gerando alterações nos preços das ações nos dias 

próximos ao da divulgação das demonstrações contábeis. 

 

Além disso, os resultados corroboram as pesquisas nacionais de Lima e Terra (2004) e 

Takamatsu, Lamounier e Colauto (2008), haja vista que segundo esses estudos, a ocorrência 

de retornos anormais estatisticamente significantes após o evento, os quais em seguida voltam 

a ser insignificantes, indica a eficiência informacional do mercado de ações brasileiros na 

forma semiforte. 

 

Assim, entende-se que o objetivo do estudo foi alcançado. Contudo, a ocorrência 

simultânea da crise no mercado dos Estados Unidos em 2008 e a adoção das Leis n° 

11.638/2007 e n° 11.941/2009 representa a principal limitação da pesquisa, uma vez que os 

efeitos da crise foram sentidos em todas as companhias, independentemente de  

nacionalidade, não se podendo, no momento, segregá-los. 

 

Além disso, as evidências empíricas e as conclusões são restritas à amostra do estudo, 

de maneira que quaisquer comparações e generalizações com outras pesquisas devem 

observar essa limitação; e em algumas ações foi detectada a presença de heteroscedasticidade, 

sem, no entanto, serem excluídas da amostra, o que caracteriza uma limitação do modelo 

ajustado ao risco e ao mercado. 

 

Vale destacar que esta pesquisa averiguou a relevância das informações contábeis num 

ambiente de adoção parcial das normas internacionais de contabilidade, sendo, portanto, 

recomendável que investigações semelhantes possam verificar a relevância das informações 

contábeis elaboradas em razão da recente adoção obrigatória das normas internacionais de 

contabilidade. 

 

Por fim, espera-se que os resultados encontrados contribuam para novas discussões 

acadêmicas acerca do papel informativo da contabilidade no mercado de capitais, e, ainda, 

para mitigar a escassez de estudos sobre a relevância das informações contábeis em países em 

desenvolvimento. 
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APÊNDICE A – AMOSTRA DA PESQUISA 

N° Empresa 
Código 

da Ação 

Tipo de 

Ação 

Data de 

Evento 

1 ALL – AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S/A ALLL11 UNT 20/03/2009 

2 
COMPANHIA DE BEBIDAS DAS AMÉRICAS – 

AMBEV AMBV4 PN 04/03/2009 

3 ARACRUZ CELULOSE S/A ARCZ6 PNB 27/03/2009 

4 B2W – COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO BTOW3 ON 13/03/2009 

5 
BM&FBOVESPA S/A BOLSA DE VALORES, 

MERCADORIAS E FUTUROS BVMF3 ON 17/03/2009 

6 BANCO BRADESCO S/A BBDC4 PN 06/03/2009 

7 BRADESPAR S/A BRAP4 PN 27/03/2009 

8 BANCO DO BRASIL S/A BBAS3 ON 05/03/2009 

9 BRASIL TELECOM PARTICIPAÇÕES S/A BRTP3 ON 11/02/2009 

10 BRASIL TELECOM PARTICIPAÇÕES S/A BRTP4 PN 11/02/2009 

11 BRASIL TELECOM S/A BRTO4 PN 11/02/2009 

12 BRASKEM S/A BRKM5 PNA 05/03/2009 

13 COMPANHIA DE CONCESSÕES RODOVIÁRIAS CCRO3 ON 10/03/2009 

14 
CENTRAIS ELÉTRICAS DE SANTA CATARINA 

S/A CLSC6 PNB 28/04/2009 

15 
COMPANHIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS – 

CEMIG CMIG4 PN 31/03/2009 

16 
CESP – COMPANHIA ENERGÉTICA DE SÃO 

PAULO CESP6 PNB 06/04/2009 

17 
 COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO – 

COMGÁS CGAS5 PNA 18/03/2009 

18 
COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA – 

COPEL CPLE6 PNB 20/03/2009 

19  COSAN S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO CSAN3 ON 26/06/2009 

20 CPFL ENERGIA S/A CPFE3 ON 26/06/2009 

21 
CYRELA BRAZIL REALTY S/A 

EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES CYRE3 ON 23/04/2009 

22 DURATEX S/A DURA4 PN 11/03/2009 

23 
 CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S/A – 

ELETROBRAS ELET3 ON 27/03/2009 

24 
– CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S/A – 

ELETROBRAS ELET6 PNB 27/03/2009 

25 EMBRAER S/A EMBR3 ON 26/03/2009 

26 GAFISA S/A GFSA3 ON 08/04/2009 

27 GERDAU S/A GGBR4 PN 19/02/2009 

28 METALÚRGICA GERDAU S/A GOAU4 PN 19/02/2009 

29 GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S/A GOLL4 PN 05/10/2009 

30 ITAÚSA INVESTIMENTOS ITAÚ S/A ITSA4 PN 12/03/2009 

31 ITAÚ UNIBANCO HOLDING S/A ITUB4 PN 25/02/2009 

32 
ELETROPAULO METROPOLITANA DE 

ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A ELPL4 PN 27/03/2009 

33 JBS S/A JBSS3 ON 02/03/2009 

34 KLABIN S/A KLBN4 PN 12/03/2009 

35 LIGHT S/A LIGT3 ON 27/02/2009 

36 LOJAS AMERICANAS S/A LAME4 PN 13/03/2009 

37 LOJAS RENNER S/A LREN3 ON 18/02/2009 
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38 NATURA COSMÉTICOS S/A NATU3 ON 17/07/2009 

39 NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A NETC4 PN 19/02/2009 

40 NOSSA CAIXA BNCA3 ON 26/02/2009 

41 COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO PCAR5 PNA 03/03/2009 

42 BRF – BRASIL FOODS S/A  BRFS3 ON 23/03/2009 

43 PETRÓLEO BRASILEIRO S/A –  PETROBRAS PETR3 ON 10/03/2009 

44 PETRÓLEO BRASILEIRO S/A –  PETROBRAS PETR4 PN 10/03/2009 

45 REDECARD S/A RDCD3 ON 12/02/2009 

46 ROSSI RESIDENCIAL S/A RSID3 ON 25/03/2009 

47 
COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO 

ESTADO DE SÃO PAULO SBSP3 ON 28/01/2010 

48 SADIA S/A SDIA4 PN 27/03/2009 

49 COMPANHIA SIDERÚRGICA NACIONAL CSNA3 ON 29/03/2009 

50 TAM S/A TAMM4 PN 30/03/2009 

51 TELE NORTE LESTE PARTICIPAÇÕES S/A TNLP3 ON 07/03/2009 

52 TELE NORTE LESTE PARTICIPACÕES S/A TNLP4 PN 07/03/2009 

53 TELEMAR NORTE LESTE S/A TMAR5 PNA 20/04/2010 

54 
TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S/A – 

TELESP TLPP4 PN 17/02/2009 

55 TIM PARTICIPAÇÕES S/A TCSL3 ON 27/02/2009 

56 TIM PARTICIPAÇÕES S/A TCSL4 PN 27/02/2009 

57 
CTEEP – COMPANHIA DE TRANSMISSÃO DE 

ENERGIA ELÉTRICA TRPL4 PN 19/03/2009 

58 ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES S/A UGPA4 PN 11/03/2009 

59 
USINAS SIDERÚRGICAS DE MINAS GERAIS  S/A 

– USIMINAS USIM3 ON 19/02/2009 

60 
USINAS SIDERÚRGICAS DE MINAS GERAIS  S/A 

– USIMINAS USIM5 PNA 19/02/2009 

61 FIBRIA CELULOSE S/A VCPA4 PN 30/03/2009 

62 VALE S/A VALE3 ON 17/03/2009 

63 VALE S/A VALE5 PNA 17/03/2009 

64 VIVO PARTICIPAÇÕES S/A VIVO4 PN 13/02/2009 
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APÊNDICE B – RETORNOS ANORMAIS ACUMULADOS MENSURADOS DE ACORDO COM O MODELO AJUSTADO À MÉDIA 

 

N° Ação 
Pré-evento 

-20 -19 -18 -17 -16 -15 -14 -13 -12 -11 -10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 

1 ALLL11 0,029 0,051 0,052 0,050 0,048 0,044 0,052 0,073 0,058 0,053 0,073 0,063 0,056 0,001 0,023 0,012 0,014 0,016 -0,005 -0,025 

2 AMBV4 0,027 0,032 0,007 0,004 0,006 -0,015 -0,007 -0,018 -0,019 -0,020 -0,018 -0,031 -0,014 -0,029 -0,027 -0,024 -0,032 -0,030 -0,020 0,004 

3 ARCZ6 0,064 0,064 0,097 0,104 0,094 0,122 0,137 0,165 0,154 0,150 0,113 0,109 0,102 0,071 0,039 0,037 0,052 0,018 0,016 0,012 

4 BTOW3 0,063 0,052 0,056 0,052 0,051 0,067 0,063 0,057 0,054 0,055 0,061 0,051 0,063 0,065 0,055 0,065 0,074 0,074 0,024 0,016 

5 BVMF3 0,002 -0,026 -0,019 0,004 0,025 0,034 0,020 0,039 0,046 0,047 0,059 0,046 0,026 0,037 0,036 0,034 0,001 0,000 -0,004 -0,001 

6 BBDC4 0,101 0,084 0,064 0,039 0,033 0,040 0,028 0,035 0,016 0,013 0,026 0,019 0,019 0,033 0,017 0,009 0,014 0,025 0,023 -0,004 

7 BRAP4 0,055 0,044 0,074 0,070 0,024 0,050 0,057 0,061 0,028 0,025 0,028 0,038 0,039 0,031 0,030 0,021 0,032 -0,005 0,014 0,010 

8 BBAS3 0,058 0,043 0,047 0,031 0,024 0,030 0,033 0,024 0,034 0,023 0,023 0,036 0,039 0,027 0,020 0,010 0,004 0,007 0,029 0,021 

9 BRTP3 -0,031 -0,026 -0,024 -0,022 -0,019 -0,020 -0,021 -0,019 -0,019 -0,019 -0,017 -0,016 -0,013 -0,011 -0,008 -0,007 -0,007 -0,003 -0,005 -0,002 

10 BRTP4 0,036 0,059 0,050 0,048 0,057 0,052 0,036 0,031 0,024 -0,011 -0,009 -0,006 0,003 -0,001 0,013 -0,012 -0,006 0,000 -0,007 -0,009 

11 BRTO4 0,031 0,057 0,058 0,050 0,057 0,057 0,035 0,031 0,029 0,001 0,002 0,006 0,017 0,006 0,023 -0,008 0,012 0,007 -0,003 -0,001 

12 BRKM5 -0,062 -0,069 -0,071 -0,078 -0,094 -0,092 -0,080 -0,072 -0,061 -0,076 -0,079 -0,063 -0,062 -0,066 -0,068 -0,066 -0,059 -0,054 -0,025 -0,011 

13 CCRO3 -0,003 -0,004 -0,012 -0,010 0,003 -0,004 -0,012 -0,002 0,000 0,003 -0,009 -0,007 -0,003 -0,005 -0,016 0,015 -0,003 0,006 0,013 0,002 

14 CLSC6 0,015 0,007 0,020 0,024 0,017 0,012 0,018 0,014 0,010 0,014 0,014 0,016 0,020 0,019 0,015 0,020 0,024 0,018 0,017 0,011 

15 CMIG4 0,035 0,038 0,029 0,034 0,029 0,023 0,014 0,030 0,030 0,026 0,033 0,020 0,007 0,000 0,021 0,001 0,004 0,000 -0,012 0,005 

16 CESP6 0,015 0,009 -0,003 -0,002 0,005 0,006 0,008 0,000 -0,001 0,021 0,028 0,017 0,028 0,027 0,023 0,034 0,050 0,054 0,026 0,012 

17 CGAS5 -0,014 -0,012 -0,009 -0,011 -0,010 -0,008 -0,008 -0,008 -0,010 -0,001 -0,001 -0,009 -0,004 0,000 0,005 -0,005 0,001 -0,003 -0,010 -0,002 

18 CPLE6 0,048 0,052 0,050 0,044 0,049 0,043 0,024 0,038 0,045 0,026 0,034 0,032 0,029 0,017 0,024 0,028 0,023 0,029 0,018 0,005 

19 CSAN3 -0,024 -0,031 -0,048 -0,056 -0,061 -0,044 -0,047 -0,032 -0,025 -0,026 -0,032 -0,045 -0,034 -0,037 -0,003 0,021 0,030 0,048 0,018 0,009 

20 CPFE3 0,045 0,038 0,033 0,029 0,034 0,041 0,036 0,028 0,022 0,025 0,016 0,007 0,017 0,017 0,018 0,011 0,010 0,008 0,016 0,009 

21 CYRE3 0,082 0,105 0,107 0,094 0,104 0,100 0,089 0,062 0,025 0,021 0,029 0,006 -0,027 0,007 -0,011 -0,006 0,007 0,008 0,001 0,032 

22 DURA4 -0,104 -0,100 -0,079 -0,080 -0,073 -0,088 -0,093 -0,067 -0,060 -0,062 -0,061 -0,068 -0,053 -0,060 -0,039 -0,013 0,022 0,009 0,010 0,012 

23 ELET3 0,004 -0,004 0,011 0,019 0,014 0,022 0,023 0,020 -0,002 0,020 0,022 0,017 0,028 0,011 -0,001 0,012 0,020 0,022 0,023 0,018 

24 ELET6 0,037 0,027 0,044 0,049 0,043 0,049 0,050 0,045 0,026 0,042 0,043 0,042 0,046 0,026 0,016 0,024 0,030 0,025 0,018 0,016 

25 EMBR3 0,174 0,183 0,185 0,211 0,194 0,186 0,212 0,189 0,196 0,163 0,146 0,101 0,106 0,097 0,080 0,050 0,049 0,031 0,004 -0,008 

26 GFSA3 0,312 0,323 0,321 0,324 0,311 0,276 0,244 0,215 0,219 0,147 0,161 0,161 0,146 0,147 0,131 0,112 0,077 0,034 0,019 0,013 

27 GGBR4 -0,055 -0,036 -0,028 -0,032 -0,017 -0,022 -0,017 -0,012 -0,007 -0,028 -0,048 -0,056 -0,073 -0,061 -0,035 -0,036 -0,022 -0,035 -0,030 -0,006 

28 GOAU4 -0,055 -0,036 -0,029 -0,033 -0,018 -0,020 -0,014 -0,015 -0,005 -0,027 -0,047 -0,058 -0,074 -0,059 -0,042 -0,031 -0,025 -0,037 -0,032 -0,003 

29 GOLL4 -0,095 -0,091 -0,095 -0,085 -0,075 -0,072 -0,077 -0,066 -0,070 -0,060 -0,061 -0,051 -0,046 -0,025 -0,022 -0,031 -0,025 -0,015 -0,011 0,008 

30 ITSA4 0,000 0,008 0,011 0,010 -0,002 -0,006 0,021 0,019 0,032 0,038 0,037 0,031 0,033 0,065 0,067 0,037 0,039 0,033 0,042 0,004 

31 ITUB4 0,062 0,061 0,064 0,029 0,040 0,042 0,052 0,042 0,031 0,009 -0,024 -0,021 -0,007 -0,010 -0,010 -0,031 -0,033 -0,010 -0,010 -0,009 

32 ELPL4 -0,024 -0,022 -0,015 -0,016 -0,020 -0,018 -0,033 -0,018 -0,024 -0,007 -0,005 -0,013 -0,003 0,000 -0,013 0,001 0,003 0,006 0,008 0,009 

33 JBSS3 -0,043 -0,033 -0,041 -0,037 -0,030 -0,032 -0,044 -0,048 -0,036 -0,017 -0,021 -0,018 -0,036 -0,032 0,001 0,005 0,008 -0,007 -0,002 -0,009 
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34 KLBN4 -0,052 -0,033 -0,024 -0,035 -0,038 -0,050 -0,028 -0,030 -0,028 -0,031 -0,022 -0,017 -0,034 0,002 -0,008 0,000 0,016 0,022 0,034 -0,001 

35 LIGT3 0,015 0,007 0,008 0,010 0,009 0,018 0,015 -0,001 -0,006 -0,009 -0,006 -0,013 -0,011 -0,018 0,003 -0,004 -0,003 -0,005 -0,003 0,000 

36 LAME4 0,069 0,066 0,071 0,061 0,061 0,075 0,070 0,065 0,072 0,079 0,073 0,061 0,070 0,062 0,056 0,066 0,072 0,061 0,024 0,011 

37 LREN3 -0,077 -0,073 -0,062 -0,049 -0,044 -0,036 -0,036 -0,026 -0,024 -0,027 -0,036 -0,030 -0,024 -0,029 -0,018 -0,018 -0,009 -0,013 -0,034 -0,022 

38 NATU3 0,062 0,063 0,067 0,075 0,079 0,074 0,056 0,047 0,046 0,051 0,050 0,050 0,054 0,048 0,042 0,042 0,045 0,037 0,029 0,006 

39 NETC4 -0,019 -0,007 -0,018 -0,033 -0,026 -0,038 -0,024 -0,003 0,011 -0,009 0,010 0,011 0,001 0,015 0,023 0,008 -0,005 -0,011 -0,007 0,000 

40 BNCA3 -0,001 0,000 -0,001 0,000 -0,001 -0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 0,001 0,002 0,002 0,002 0,002 0,003 0,003 -0,001 0,001 

41 PCAR5 -0,003 -0,003 -0,001 -0,014 -0,005 -0,018 -0,017 -0,011 -0,003 -0,008 -0,002 -0,013 -0,016 0,002 -0,005 -0,006 0,002 -0,004 0,006 -0,001 

42 BRFS3 0,007 0,013 0,019 0,025 0,024 0,021 0,050 0,069 0,062 0,074 0,060 0,071 0,050 0,044 0,027 0,017 0,007 -0,024 -0,009 -0,001 

43 PETR3 -0,006 -0,029 -0,034 -0,030 -0,025 -0,021 -0,036 -0,040 -0,014 -0,004 -0,012 -0,002 -0,012 -0,015 -0,017 0,011 0,014 -0,014 -0,008 0,001 

44 PETR4 -0,013 -0,031 -0,035 -0,029 -0,027 -0,024 -0,037 -0,041 -0,017 -0,008 -0,014 -0,005 -0,013 -0,017 -0,014 0,010 0,014 -0,012 -0,006 0,000 

45 RDCD3 -0,016 -0,026 -0,003 -0,011 0,009 0,011 0,008 0,026 0,026 0,016 0,015 0,007 0,007 0,006 0,000 0,007 0,001 -0,028 -0,009 -0,004 

46 RSID3 0,109 0,119 0,126 0,113 0,135 0,109 0,088 0,076 0,093 0,082 0,066 0,066 0,055 0,063 0,064 0,044 0,027 0,020 0,022 -0,018 

47 SBSP3 -0,050 -0,053 -0,057 -0,067 -0,061 -0,061 -0,060 -0,052 -0,059 -0,061 -0,052 -0,056 -0,050 -0,049 -0,037 -0,036 -0,023 -0,013 -0,003 -0,004 

48 SDIA4 0,062 0,067 0,087 0,081 0,079 0,095 0,093 0,104 0,081 0,086 0,086 0,060 0,049 0,027 0,040 0,046 0,054 0,030 0,004 0,009 

49 CSNA3 0,139 0,168 0,144 0,102 0,127 0,126 0,126 0,090 0,089 0,080 0,089 0,094 0,088 0,062 0,052 0,052 0,018 0,024 0,017 0,006 

50 TAMM4 -0,025 -0,002 -0,010 -0,010 0,017 0,005 0,004 0,003 -0,006 -0,008 -0,014 -0,016 -0,027 -0,028 -0,013 -0,011 0,000 0,011 -0,005 -0,010 

51 TNLP3 0,033 0,026 -0,005 0,019 0,024 0,014 -0,003 -0,004 0,008 0,013 0,002 -0,010 0,002 -0,015 -0,001 -0,010 0,002 0,009 0,009 0,006 

52 TNLP4 0,110 0,095 0,061 0,064 0,070 0,047 0,028 0,025 0,017 0,023 0,013 0,002 0,005 -0,006 0,000 -0,006 0,014 0,017 0,006 0,011 

53 TMAR5 -0,001 0,003 0,004 0,004 0,009 0,014 -0,001 -0,005 0,000 -0,009 -0,016 -0,014 -0,010 -0,014 -0,013 -0,009 -0,008 -0,015 -0,014 -0,011 

54 TLPP4 0,095 0,079 0,073 0,060 0,046 0,053 0,051 0,045 0,038 0,027 0,030 0,023 0,023 0,026 0,016 0,023 0,018 0,021 0,007 -0,005 

55 TCSL3 -0,151 -0,145 -0,120 -0,110 -0,084 -0,091 -0,068 -0,072 -0,066 -0,052 -0,029 -0,056 -0,056 -0,061 -0,042 -0,022 -0,041 -0,037 -0,033 -0,010 

56 TCSL4 -0,025 -0,020 -0,020 -0,013 0,009 -0,011 -0,009 -0,015 -0,011 -0,001 0,007 -0,008 -0,010 -0,020 -0,026 -0,009 -0,017 -0,009 -0,029 -0,008 

57 TRPL4 -0,008 -0,001 -0,004 -0,017 -0,017 -0,010 -0,010 -0,021 -0,007 -0,014 -0,018 0,001 -0,010 -0,009 -0,008 0,005 0,004 0,007 0,015 0,007 

58 UGPA4 0,010 0,012 0,008 0,005 0,008 0,011 0,001 0,017 0,010 0,006 0,017 0,033 0,026 0,029 0,050 0,050 0,009 0,021 0,013 0,013 

59 USIM3 -0,016 -0,021 0,001 0,018 0,018 -0,005 -0,028 -0,019 -0,019 -0,013 -0,022 -0,050 -0,066 -0,041 -0,028 -0,011 -0,011 -0,028 -0,018 0,005 

60 USIM5 -0,049 -0,050 -0,030 -0,016 -0,017 -0,038 -0,039 -0,033 -0,020 -0,022 -0,043 -0,057 -0,071 -0,050 -0,033 -0,020 -0,011 -0,024 -0,017 0,004 

61 VCPA4 0,085 0,116 0,113 0,110 0,138 0,144 0,179 0,180 0,161 0,124 0,121 0,107 0,071 0,033 0,049 0,045 0,015 0,017 0,004 -0,016 

62 VALE3 -0,127 -0,143 -0,141 -0,108 -0,113 -0,112 -0,072 -0,045 -0,041 -0,043 -0,014 -0,018 -0,057 -0,033 -0,018 -0,004 -0,031 -0,032 -0,021 -0,006 

63 VALE5 -0,100 -0,110 -0,111 -0,081 -0,087 -0,087 -0,054 -0,031 -0,029 -0,031 -0,002 -0,009 -0,046 -0,026 -0,014 0,002 -0,021 -0,020 -0,012 -0,001 

64 VIVO4 0,058 0,046 0,071 0,059 0,033 0,041 0,049 0,039 0,047 0,055 0,056 0,039 0,049 0,041 0,038 0,036 0,031 0,030 0,010 0,005 
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N° Ação 
Pós-evento 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

1 ALLL11 0,016 -0,010 0,000 0,016 0,003 -0,004 -0,003 0,022 0,050 0,048 0,059 0,046 0,053 0,050 0,062 0,043 0,028 0,021 0,030 0,012 

2 AMBV4 0,016 0,026 0,020 0,039 0,044 0,052 0,060 0,053 0,064 0,075 0,077 0,087 0,110 0,109 0,112 0,124 0,126 0,117 0,120 0,133 

3 ARCZ6 -0,002 0,011 0,032 0,055 0,094 0,103 0,112 0,132 0,163 0,188 0,204 0,202 0,192 0,175 0,153 0,184 0,225 0,273 0,317 0,328 

4 BTOW3 -0,001 0,029 0,031 0,054 0,044 0,066 0,051 0,042 0,024 0,010 0,020 0,020 0,028 0,052 0,050 0,055 0,058 0,110 0,131 0,145 

5 BVMF3 0,015 -0,006 -0,016 0,017 0,022 0,028 0,042 0,030 0,012 0,003 0,031 0,039 0,057 0,052 0,048 0,065 0,084 0,092 0,073 0,066 

6 BBDC4 -0,008 0,023 0,024 0,040 0,042 0,049 0,061 0,075 0,066 0,062 0,098 0,094 0,103 0,120 0,127 0,118 0,128 0,146 0,163 0,177 

7 BRAP4 -0,020 -0,003 0,001 0,026 0,037 0,030 0,018 0,022 0,044 0,062 0,069 0,068 0,073 0,071 0,057 0,070 0,084 0,093 0,081 0,070 

8 BBAS3 0,011 0,009 0,030 0,035 0,043 0,054 0,055 0,070 0,087 0,097 0,091 0,123 0,114 0,116 0,133 0,147 0,142 0,148 0,173 0,187 

9 BRTP3 -0,002 -0,004 -0,005 -0,003 -0,005 -0,007 -0,010 -0,011 -0,013 -0,013 -0,015 -0,017 -0,019 -0,020 -0,018 -0,019 -0,018 -0,019 -0,021 -0,022 

10 BRTP4 0,024 0,032 0,042 0,036 0,041 0,044 0,049 0,066 0,068 0,080 0,059 0,069 0,072 0,068 0,080 0,089 0,098 0,099 0,129 0,140 

11 BRTO4 0,025 0,032 0,042 0,024 0,033 0,042 0,045 0,055 0,054 0,062 0,042 0,048 0,063 0,058 0,069 0,074 0,097 0,095 0,120 0,120 

12 BRKM5 -0,022 0,000 0,013 0,026 0,021 0,026 0,018 0,004 0,019 0,029 0,025 0,060 0,047 0,052 0,050 0,061 0,055 0,035 0,047 0,067 

13 CCRO3 -0,001 -0,002 -0,003 -0,005 0,003 0,006 -0,006 -0,011 -0,005 -0,017 -0,012 0,003 -0,006 -0,019 -0,017 0,005 0,014 0,028 0,050 0,051 

14 CLSC6 0,003 -0,003 0,003 0,003 0,004 -0,001 0,011 0,014 0,004 0,004 0,009 0,004 0,017 0,017 0,011 0,010 0,004 0,006 0,010 0,008 

15 CMIG4 0,015 0,019 0,031 0,016 0,002 0,013 0,013 0,011 -0,007 -0,011 0,005 0,004 -0,003 0,003 -0,001 -0,015 -0,006 0,003 0,015 0,015 

16 CESP6 -0,016 -0,009 -0,002 0,000 -0,013 -0,009 0,001 -0,001 -0,020 -0,016 -0,018 -0,011 -0,002 0,014 0,003 -0,013 -0,006 -0,008 -0,005 -0,005 

17 CGAS5 -0,004 0,005 0,006 0,005 0,000 0,008 0,005 0,009 0,006 0,012 0,024 0,029 0,037 0,045 0,044 0,048 0,051 0,036 0,050 0,052 

18 CPLE6 0,006 0,017 0,030 0,039 0,037 0,039 0,048 0,062 0,068 0,074 0,076 0,085 0,085 0,105 0,099 0,094 0,093 0,101 0,114 0,103 

19 CSAN3 -0,003 -0,016 0,001 0,010 0,015 0,030 0,009 -0,012 -0,026 -0,039 -0,040 -0,028 -0,025 -0,038 -0,013 -0,006 -0,004 0,013 0,022 0,039 

20 CPFE3 0,004 0,001 0,001 0,004 0,004 0,010 0,009 0,008 0,014 0,007 -0,005 0,015 0,026 0,025 0,035 0,029 0,030 0,039 0,039 0,035 

21 CYRE3 0,046 0,053 0,022 0,063 0,040 0,096 0,080 0,078 0,068 0,075 0,056 0,046 0,014 0,033 0,016 0,044 0,055 0,038 0,013 0,031 

22 DURA4 0,005 0,005 0,004 0,008 0,008 -0,002 0,000 0,031 0,018 0,004 0,019 0,025 0,027 0,045 0,064 0,078 0,112 0,121 0,123 0,117 

23 ELET3 0,007 0,014 0,027 0,040 0,047 0,046 0,041 0,053 0,049 0,053 0,043 0,053 0,063 0,061 0,051 0,053 0,059 0,054 0,045 0,066 

24 ELET6 -0,004 0,009 0,020 0,036 0,044 0,042 0,036 0,053 0,043 0,049 0,040 0,052 0,061 0,058 0,047 0,055 0,062 0,060 0,049 0,064 

25 EMBR3 -0,031 -0,027 0,002 0,027 0,050 0,066 0,075 0,062 0,083 0,128 0,139 0,156 0,145 0,163 0,154 0,143 0,163 0,168 0,192 0,187 

26 GFSA3 -0,007 0,008 0,022 0,027 0,042 0,047 0,028 0,061 0,079 0,134 0,145 0,150 0,212 0,205 0,259 0,253 0,256 0,250 0,272 0,255 

27 GGBR4 -0,029 -0,041 -0,052 -0,056 -0,084 -0,078 -0,051 -0,079 -0,099 -0,105 -0,087 -0,084 -0,078 -0,092 -0,105 -0,111 -0,103 -0,102 -0,098 -0,074 

28 GOAU4 -0,031 -0,041 -0,047 -0,057 -0,087 -0,076 -0,046 -0,078 -0,096 -0,104 -0,084 -0,080 -0,080 -0,093 -0,103 -0,113 -0,102 -0,101 -0,097 -0,074 

29 GOLL4 -0,010 -0,023 -0,047 -0,037 -0,042 -0,020 -0,014 -0,020 -0,038 -0,055 -0,067 -0,055 -0,056 -0,041 -0,063 -0,096 -0,073 -0,094 -0,097 -0,084 

30 ITSA4 -0,001 -0,001 0,011 0,027 0,028 0,021 0,060 0,044 0,043 0,055 0,053 0,040 0,040 0,045 0,068 0,077 0,085 0,088 0,090 0,099 

31 ITUB4 0,004 0,000 -0,020 -0,019 0,010 0,011 0,020 0,018 0,049 0,053 0,068 0,074 0,079 0,092 0,109 0,101 0,099 0,142 0,130 0,135 

32 ELPL4 -0,011 -0,002 0,006 0,005 0,009 0,007 0,005 0,004 -0,002 0,002 -0,014 -0,019 -0,018 -0,038 -0,059 -0,050 -0,045 -0,051 -0,045 -0,040 

33 JBSS3 0,003 0,009 -0,012 -0,022 -0,047 -0,005 -0,002 0,006 0,007 -0,009 0,000 0,021 0,038 0,027 0,051 0,037 0,041 0,039 0,034 0,032 

34 KLBN4 -0,002 0,007 0,003 0,028 0,035 0,014 0,043 0,020 0,020 0,036 0,031 0,021 0,028 0,021 0,032 0,059 0,045 0,055 0,053 0,092 

35 LIGT3 -0,017 -0,014 -0,011 -0,017 -0,015 -0,014 -0,009 -0,018 -0,025 -0,025 -0,023 -0,017 -0,001 -0,017 -0,024 -0,027 -0,046 -0,035 -0,030 -0,026 

36 LAME4 -0,006 0,022 0,020 0,027 0,014 0,043 0,020 0,024 0,015 0,009 0,006 0,007 0,023 0,056 0,051 0,056 0,070 0,113 0,125 0,116 
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37 LREN3 -0,016 -0,020 -0,005 0,000 0,013 -0,005 0,002 0,018 0,009 0,003 0,006 0,036 0,037 0,033 0,048 0,021 0,049 0,063 0,030 0,039 

38 NATU3 0,000 0,002 -0,010 -0,003 -0,004 -0,002 -0,011 -0,005 0,003 0,001 0,012 0,026 0,028 0,024 0,030 0,040 0,045 0,051 0,057 0,060 

39 NETC4 0,002 -0,013 -0,020 -0,011 -0,018 -0,022 -0,022 -0,035 -0,023 -0,027 -0,017 -0,006 0,020 0,014 -0,009 0,004 0,013 0,018 0,014 0,029 

40 BNCA3 0,002 -0,001 0,000 0,000 -0,001 0,000 -0,001 0,000 -0,001 0,001 0,000 -0,001 0,000 0,001 0,000 -0,001 0,000 0,000 0,002 0,001 

41 PCAR5 0,007 -0,005 0,008 0,012 0,016 0,025 0,033 0,040 0,028 0,041 0,044 0,031 0,027 0,047 0,043 0,049 0,042 0,041 0,038 0,041 

42 BRFS3 -0,030 -0,030 -0,021 -0,032 -0,054 -0,051 -0,052 -0,042 -0,027 -0,031 -0,031 -0,004 0,007 0,006 -0,016 -0,004 -0,008 -0,014 -0,021 -0,020 

43 PETR3 0,002 0,012 0,013 0,002 0,014 0,019 0,035 0,034 0,065 0,055 0,057 0,055 0,041 0,026 0,020 0,035 0,055 0,056 0,051 0,046 

44 PETR4 0,002 0,007 0,009 0,000 0,012 0,017 0,031 0,028 0,053 0,045 0,046 0,045 0,033 0,021 0,017 0,029 0,045 0,043 0,041 0,036 

45 RDCD3 0,006 0,017 0,003 -0,019 -0,014 -0,049 -0,035 -0,067 -0,050 -0,066 -0,071 -0,059 -0,080 -0,104 -0,104 -0,093 -0,100 -0,093 -0,087 -0,093 

46 RSID3 0,028 0,045 0,034 0,038 0,071 0,105 0,112 0,138 0,154 0,189 0,175 0,204 0,208 0,226 0,234 0,235 0,223 0,249 0,275 0,343 

47 SBSP3 0,005 0,016 0,011 0,012 -0,007 -0,012 -0,011 0,000 -0,003 0,003 -0,007 0,007 0,005 0,008 0,001 -0,006 -0,014 -0,013 -0,022 -0,014 

48 SDIA4 0,009 0,022 0,024 0,030 0,033 0,025 0,023 0,039 0,061 0,066 0,050 0,054 0,072 0,080 0,065 0,068 0,074 0,132 0,166 0,153 

49 CSNA3 0,015 0,032 0,054 0,061 0,061 0,060 0,062 0,083 0,097 0,097 0,105 0,119 0,127 0,111 0,134 0,136 0,142 0,132 0,135 0,145 

50 TAMM4 -0,015 -0,008 0,002 0,002 0,010 0,036 0,050 0,072 0,119 0,119 0,132 0,145 0,124 0,111 0,129 0,113 0,125 0,100 0,072 0,086 

51 TNLP3 0,028 0,025 0,030 0,024 0,016 0,034 0,041 0,037 0,033 0,068 0,051 0,057 0,053 0,044 0,023 0,034 0,051 0,053 0,072 0,060 

52 TNLP4 0,024 0,031 0,048 0,036 0,032 0,057 0,064 0,061 0,053 0,081 0,082 0,088 0,079 0,071 0,064 0,087 0,086 0,106 0,116 0,119 

53 TMAR5 -0,009 -0,006 -0,019 -0,026 -0,032 -0,033 -0,015 -0,010 -0,028 -0,027 -0,035 -0,043 -0,029 -0,034 -0,037 -0,020 -0,008 0,000 -0,001 0,007 

54 TLPP4 0,014 0,010 0,017 0,024 0,020 0,031 0,022 0,025 0,027 0,027 0,016 0,023 0,034 0,055 0,061 0,062 0,066 0,084 0,088 0,082 

55 TCSL3 -0,024 -0,023 -0,044 -0,066 -0,065 -0,072 -0,067 -0,077 -0,081 -0,102 -0,105 -0,110 -0,116 -0,125 -0,136 -0,125 -0,110 -0,119 -0,131 -0,161 

56 TCSL4 -0,016 -0,010 -0,020 -0,035 -0,037 -0,038 -0,028 -0,028 -0,037 -0,044 -0,057 -0,050 -0,055 -0,061 -0,072 -0,059 -0,067 -0,069 -0,074 -0,094 

57 TRPL4 0,001 0,018 0,012 0,007 0,023 0,005 0,007 0,018 0,022 -0,002 0,001 -0,001 -0,022 -0,029 -0,012 -0,028 -0,035 -0,018 -0,022 -0,018 

58 UGPA4 -0,016 -0,024 -0,041 -0,034 -0,026 -0,020 -0,031 -0,022 -0,034 -0,042 -0,034 -0,031 -0,041 -0,039 -0,042 -0,021 -0,027 -0,019 -0,028 -0,024 

59 USIM3 -0,015 -0,018 -0,029 -0,028 -0,061 -0,051 -0,013 -0,044 -0,056 -0,070 -0,042 -0,045 -0,048 -0,053 -0,072 -0,082 -0,081 -0,056 -0,050 -0,028 

60 USIM5 -0,013 -0,027 -0,029 -0,035 -0,061 -0,060 -0,027 -0,056 -0,060 -0,080 -0,055 -0,059 -0,061 -0,063 -0,081 -0,087 -0,085 -0,059 -0,048 -0,023 

61 VCPA4 0,015 0,032 0,062 0,110 0,114 0,129 0,152 0,176 0,215 0,221 0,226 0,221 0,205 0,178 0,215 0,259 0,313 0,359 0,362 0,342 

62 VALE3 -0,008 -0,002 -0,012 0,011 -0,009 -0,012 -0,003 -0,018 -0,047 -0,043 -0,039 -0,015 -0,014 -0,029 -0,042 -0,042 -0,019 -0,012 -0,015 -0,015 

63 VALE5 -0,004 -0,001 -0,007 0,011 -0,007 -0,006 0,001 -0,009 -0,030 -0,031 -0,029 -0,006 -0,002 -0,012 -0,021 -0,023 -0,004 0,004 0,000 -0,002 

64 VIVO4 0,001 -0,009 -0,002 0,003 0,028 0,029 0,015 0,036 0,011 0,015 0,013 0,000 -0,003 0,001 0,014 0,015 0,021 0,025 0,019 0,033 
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APÊNDICE C – RETORNOS ANORMAIS ACUMULADOS MENSURADOS DE ACORDO COM O MODELO AJUSTADO AO 

MERCADO 

 

N° Ação 
Pré-evento 

-20 -19 -18 -17 -16 -15 -14 -13 -12 -11 -10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 

1 ALLL11 0,042 0,061 0,061 0,047 0,039 0,034 0,040 0,038 0,024 0,041 0,048 0,034 0,022 -0,011 0,010 0,003 0,002 -0,002 -0,013 -0,028 

2 AMBV4 0,011 0,012 0,001 0,005 0,020 0,019 0,022 0,004 0,002 0,000 0,016 0,008 0,005 -0,009 -0,004 -0,010 -0,021 -0,017 -0,005 -0,001 

3 ARCZ6 -0,068 -0,063 -0,049 -0,035 -0,018 0,002 0,018 0,046 0,063 0,063 0,035 0,033 0,026 0,009 -0,012 -0,006 0,009 0,004 -0,004 0,000 

4 BTOW3 0,043 0,030 0,032 0,043 0,046 0,043 0,039 0,036 0,024 0,022 0,029 0,021 0,013 0,019 0,034 0,034 0,042 0,040 0,015 0,010 

5 BVMF3 0,036 0,020 0,028 0,029 0,047 0,056 0,031 0,043 0,049 0,050 0,038 0,027 0,029 0,028 0,023 0,016 0,006 0,004 0,004 0,005 

6 BBDC4 0,029 0,021 0,017 0,014 0,006 0,009 -0,002 0,006 0,004 0,008 0,005 0,000 0,006 0,013 -0,002 -0,006 0,003 -0,003 0,002 0,003 

7 BRAP4 -0,011 -0,021 -0,013 -0,013 -0,036 -0,021 -0,016 -0,015 -0,023 -0,026 -0,018 -0,009 -0,011 -0,008 -0,001 -0,006 0,002 -0,009 0,001 0,001 

8 BBAS3 0,015 0,014 0,025 0,022 0,034 0,036 0,031 0,022 0,030 0,033 0,038 0,032 0,035 0,026 0,010 -0,004 -0,008 -0,002 -0,001 -0,004 

9 BRTP3 -0,016 -0,031 -0,017 -0,015 -0,018 -0,039 -0,027 -0,035 -0,033 -0,030 -0,028 -0,012 -0,017 -0,021 -0,026 -0,015 -0,012 0,000 0,014 0,009 

10 BRTP4 -0,079 -0,069 -0,060 -0,055 -0,047 -0,064 -0,061 -0,069 -0,069 -0,094 -0,085 -0,061 -0,053 -0,055 -0,044 -0,052 -0,037 -0,015 -0,001 -0,005 

11 BRTO4 -0,070 -0,057 -0,038 -0,040 -0,035 -0,049 -0,052 -0,059 -0,054 -0,074 -0,067 -0,042 -0,033 -0,043 -0,030 -0,044 -0,016 -0,006 0,005 0,004 

12 BRKM5 -0,082 -0,075 -0,072 -0,068 -0,066 -0,069 -0,065 -0,060 -0,052 -0,053 -0,053 -0,057 -0,057 -0,059 -0,072 -0,073 -0,066 -0,060 -0,053 -0,034 

13 CCRO3 0,024 0,041 0,027 0,022 0,032 0,022 0,028 0,041 0,022 0,024 0,014 0,006 0,006 0,005 -0,005 0,003 -0,010 0,022 0,018 0,005 

14 CLSC6 -0,016 -0,031 -0,032 -0,025 -0,021 -0,008 0,005 -0,001 -0,009 -0,001 0,012 0,018 0,016 0,014 0,017 0,020 0,011 0,009 0,017 0,020 

15 CMIG4 -0,021 -0,015 -0,002 -0,008 -0,016 -0,026 -0,010 0,006 0,010 0,005 0,008 0,005 -0,001 -0,005 0,013 0,018 0,012 0,011 0,007 0,018 

16 CESP6 -0,027 -0,039 -0,030 -0,030 -0,021 -0,023 -0,027 -0,027 -0,023 0,001 0,002 0,014 0,013 0,014 0,015 0,018 0,019 0,024 0,005 0,007 

17 CGAS5 0,001 0,005 -0,013 -0,016 -0,014 -0,023 -0,028 -0,028 -0,030 -0,043 -0,039 -0,025 -0,032 -0,031 -0,029 -0,015 -0,008 -0,009 -0,017 -0,012 

18 CPLE6 0,013 0,016 0,017 0,000 0,002 -0,004 -0,021 -0,028 -0,017 -0,013 -0,015 -0,018 -0,024 -0,011 -0,003 0,007 0,001 0,004 0,005 0,000 

19 CSAN3 0,006 0,007 -0,010 -0,009 -0,019 -0,019 -0,012 0,001 0,009 0,003 -0,002 -0,016 -0,019 -0,030 0,002 0,022 0,034 0,035 0,006 -0,005 

20 CPFE3 0,010 0,015 0,014 0,022 0,025 0,017 0,025 0,019 0,017 0,018 0,013 0,007 0,007 0,001 0,003 -0,004 0,001 -0,015 -0,002 -0,009 

21 CYRE3 0,089 0,101 0,105 0,098 0,099 0,080 0,071 0,054 0,033 0,033 0,038 0,010 -0,021 0,025 0,009 0,007 0,017 0,023 0,012 0,029 

22 DURA4 -0,039 -0,043 -0,032 -0,038 -0,036 -0,040 -0,044 -0,040 -0,037 -0,039 -0,050 -0,064 -0,051 -0,059 -0,062 -0,034 0,022 -0,004 -0,007 -0,011 

23 ELET3 -0,051 -0,059 -0,066 -0,054 -0,037 -0,040 -0,042 -0,049 -0,047 -0,025 -0,018 -0,024 -0,017 -0,024 -0,029 -0,013 -0,008 0,020 0,011 0,009 

24 ELET6 -0,025 -0,035 -0,040 -0,031 -0,014 -0,019 -0,021 -0,029 -0,024 -0,007 -0,001 -0,003 -0,003 -0,012 -0,014 -0,002 0,001 0,021 0,005 0,007 

25 EMBR3 -0,006 0,009 0,018 0,028 0,021 0,043 0,064 0,045 0,055 0,053 0,043 0,008 0,020 0,012 0,013 -0,003 0,006 -0,008 -0,003 -0,019 

26 GFSA3 0,117 0,135 0,144 0,153 0,142 0,125 0,107 0,088 0,095 0,055 0,066 0,077 0,077 0,078 0,055 0,047 0,030 0,011 0,010 0,009 

27 GGBR4 -0,063 -0,052 -0,042 -0,042 -0,024 -0,013 -0,015 -0,014 -0,016 -0,025 -0,040 -0,038 -0,039 -0,034 -0,018 -0,022 -0,013 -0,013 -0,007 -0,004 

28 GOAU4 -0,065 -0,055 -0,044 -0,044 -0,027 -0,012 -0,013 -0,018 -0,015 -0,025 -0,042 -0,041 -0,040 -0,033 -0,025 -0,018 -0,016 -0,015 -0,008 -0,001 

29 GOLL4 -0,035 -0,028 -0,028 -0,024 -0,014 -0,017 -0,023 -0,014 -0,015 -0,012 -0,014 -0,008 -0,004 0,006 0,001 -0,012 -0,004 0,001 0,002 0,008 

30 ITSA4 0,014 0,014 0,015 0,011 0,012 0,011 0,017 0,015 0,029 0,026 0,020 0,014 0,018 0,028 0,034 0,027 0,018 0,010 0,016 0,003 
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31 ITUB4 -0,015 -0,008 0,000 -0,014 -0,006 -0,004 0,002 0,008 0,004 -0,004 -0,016 -0,016 -0,009 -0,011 -0,011 -0,017 -0,013 -0,008 -0,006 -0,002 

32 ELPL4 -0,015 -0,016 -0,034 -0,035 -0,019 -0,033 -0,053 -0,045 -0,031 -0,016 -0,013 -0,025 -0,023 -0,013 -0,022 -0,007 -0,012 0,013 0,003 0,004 

33 JBSS3 0,006 0,008 -0,005 -0,009 0,008 0,010 0,006 0,018 0,022 0,030 0,021 0,019 0,012 0,017 0,027 0,028 0,031 0,003 0,001 -0,008 

34 KLBN4 -0,036 -0,025 -0,019 -0,033 -0,023 -0,032 -0,030 -0,033 -0,030 -0,042 -0,038 -0,033 -0,048 -0,034 -0,041 -0,009 -0,004 0,000 0,008 -0,002 

35 LIGT3 0,039 0,047 0,041 0,037 0,028 0,049 0,050 0,043 0,054 0,043 0,037 0,024 0,021 0,026 0,049 0,019 0,018 0,015 0,005 0,001 

36 LAME4 0,060 0,054 0,057 0,061 0,064 0,059 0,054 0,051 0,048 0,051 0,046 0,036 0,024 0,020 0,038 0,038 0,042 0,028 0,017 0,006 

37 LREN3 -0,097 -0,079 -0,076 -0,061 -0,052 -0,042 -0,026 -0,023 -0,025 -0,035 -0,032 -0,022 -0,007 0,005 0,008 -0,001 0,004 -0,004 -0,014 0,000 

38 NATU3 0,021 0,023 0,032 0,025 0,034 0,029 0,029 0,022 0,027 0,029 0,031 0,027 0,032 0,025 0,011 0,010 0,016 0,009 -0,001 -0,001 

39 NETC4 -0,006 -0,003 -0,012 -0,025 -0,017 -0,013 -0,007 0,009 0,015 0,005 0,027 0,038 0,043 0,050 0,047 0,026 0,009 0,014 0,019 0,004 

40 BNCA3 0,007 0,010 0,026 0,020 0,015 0,008 0,021 0,024 0,035 0,052 0,045 0,036 0,032 0,028 0,041 0,042 0,022 0,020 0,017 0,006 

41 PCAR5 0,020 0,017 0,013 0,013 0,027 0,025 0,044 0,044 0,043 0,035 0,038 0,041 0,041 0,038 0,030 0,030 0,027 0,017 0,027 0,021 

42 BRFS3 0,001 0,007 0,002 0,003 0,001 -0,002 0,004 0,026 0,042 0,043 0,026 0,032 0,035 0,029 0,017 0,005 -0,010 -0,030 -0,009 0,003 

43 PETR3 0,050 0,044 0,032 0,026 0,027 0,027 0,024 0,021 0,025 0,034 0,026 0,024 0,008 0,004 0,002 0,007 0,012 0,007 0,000 0,005 

44 PETR4 0,044 0,043 0,031 0,028 0,026 0,024 0,024 0,020 0,024 0,030 0,024 0,021 0,008 0,003 0,005 0,006 0,012 0,008 0,002 0,005 

45 RDCD3 -0,012 -0,010 0,013 -0,002 -0,002 0,013 0,001 0,019 0,022 0,012 0,027 0,010 0,004 -0,005 -0,001 0,008 0,011 -0,002 0,008 0,001 

46 RSID3 -0,009 0,000 0,011 0,002 0,006 -0,013 -0,007 -0,027 -0,008 -0,019 -0,007 -0,003 -0,005 0,006 0,007 0,001 -0,004 -0,004 -0,001 -0,012 

47 SBSP3 -0,020 -0,022 -0,023 -0,032 -0,018 -0,017 -0,014 -0,009 -0,017 -0,019 -0,013 -0,016 -0,014 -0,019 -0,005 -0,001 0,000 -0,003 0,006 -0,001 

48 SDIA4 -0,033 -0,032 -0,043 -0,027 0,011 0,001 -0,002 0,007 0,018 0,022 0,029 -0,008 -0,025 -0,042 -0,005 0,009 0,015 0,024 -0,011 -0,001 

49 CSNA3 0,026 0,036 0,018 0,002 0,019 0,018 0,018 0,009 0,012 0,011 0,022 0,025 0,033 0,018 0,015 0,014 0,009 0,009 0,009 0,009 

50 TAMM4 -0,099 -0,097 -0,101 -0,077 -0,059 -0,073 -0,077 -0,052 -0,059 -0,056 -0,062 -0,067 -0,066 -0,058 -0,039 -0,039 -0,002 0,001 -0,010 -0,005 

51 TNLP3 0,069 0,072 0,058 0,075 0,071 0,057 0,036 0,047 0,061 0,045 0,032 0,020 0,021 -0,001 0,012 0,003 -0,008 0,001 0,024 0,009 

52 TNLP4 0,106 0,104 0,089 0,087 0,086 0,061 0,040 0,051 0,047 0,033 0,023 0,015 0,008 -0,006 0,001 -0,003 -0,004 0,004 0,017 0,013 

53 TMAR5 -0,019 -0,013 -0,009 -0,012 -0,009 -0,001 -0,008 -0,011 -0,002 -0,005 -0,011 -0,009 -0,006 -0,003 -0,004 -0,004 0,000 -0,005 -0,007 -0,009 

54 TLPP4 -0,004 -0,035 -0,023 -0,040 -0,048 -0,033 -0,030 -0,015 -0,025 -0,038 -0,038 -0,030 -0,022 -0,006 0,005 0,009 -0,002 0,001 -0,014 -0,010 

55 TCSL3 -0,019 -0,003 0,010 0,009 0,022 0,021 0,042 0,042 0,059 0,060 0,067 0,030 0,020 0,021 0,036 0,028 0,001 -0,001 -0,015 -0,003 

56 TCSL4 0,016 0,035 0,028 0,029 0,042 0,033 0,037 0,040 0,059 0,060 0,058 0,037 0,029 0,031 0,024 0,019 0,007 0,014 -0,019 -0,006 

57 TRPL4 0,038 0,022 0,016 0,002 -0,010 -0,011 -0,012 -0,025 -0,035 -0,040 -0,024 -0,017 -0,033 -0,037 -0,014 -0,003 -0,001 -0,001 0,001 0,002 

58 UGPA4 0,072 0,066 0,052 0,044 0,042 0,057 0,048 0,041 0,032 0,027 0,026 0,036 0,027 0,029 0,026 0,028 0,008 0,007 -0,004 -0,009 

59 USIM3 -0,022 -0,035 -0,010 0,011 0,012 0,006 -0,023 -0,019 -0,026 -0,008 -0,013 -0,031 -0,031 -0,013 -0,010 0,004 -0,001 -0,006 0,005 0,007 

60 USIM5 -0,037 -0,046 -0,025 -0,008 -0,008 -0,014 -0,022 -0,020 -0,016 -0,007 -0,025 -0,030 -0,029 -0,015 -0,009 -0,001 0,003 0,002 0,009 0,007 

61 VCPA4 -0,058 -0,045 -0,040 -0,015 0,006 0,014 0,050 0,080 0,066 0,038 0,039 0,025 0,004 -0,021 0,003 0,000 0,000 -0,003 -0,008 -0,014 

62 VALE3 -0,034 -0,041 -0,041 -0,032 -0,043 -0,045 -0,020 -0,002 -0,002 -0,007 -0,005 -0,010 -0,030 -0,022 -0,013 -0,007 -0,015 -0,019 -0,008 0,003 

63 VALE5 -0,027 -0,027 -0,029 -0,023 -0,033 -0,035 -0,016 -0,001 -0,002 -0,007 -0,003 -0,010 -0,027 -0,022 -0,015 -0,006 -0,009 -0,010 0,000 0,006 

64 VIVO4 0,011 0,003 0,024 -0,004 -0,015 -0,012 0,001 -0,004 0,008 0,035 0,030 0,011 0,016 0,021 0,024 0,034 0,048 0,042 0,014 0,007 
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N° Ação 
Pós-evento 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

1 ALLL11 -0,007 -0,023 -0,015 -0,006 -0,012 -0,004 -0,006 0,010 0,020 0,014 0,027 0,019 0,023 0,008 0,017 0,004 -0,009 -0,022 -0,010 -0,014 

2 AMBV4 0,025 0,036 0,032 0,025 0,028 0,029 0,037 0,032 0,030 0,031 0,028 0,040 0,035 0,042 0,039 0,040 0,048 0,050 0,047 0,047 

3 ARCZ6 0,007 0,013 0,019 0,019 0,048 0,055 0,063 0,076 0,089 0,105 0,123 0,118 0,097 0,078 0,064 0,086 0,115 0,150 0,198 0,205 

4 BTOW3 0,001 0,019 0,013 0,030 0,022 0,017 0,010 -0,005 -0,033 -0,042 -0,021 -0,026 -0,032 -0,027 -0,038 -0,033 -0,028 0,018 0,023 0,031 

5 BVMF3 0,009 -0,015 -0,020 -0,011 0,005 0,008 0,014 0,010 0,006 -0,005 0,012 0,003 0,015 0,013 0,013 0,027 0,033 0,039 0,025 0,020 

6 BBDC4 -0,008 -0,007 -0,011 -0,003 -0,005 0,002 0,000 0,001 -0,016 -0,020 -0,014 -0,014 -0,013 -0,009 0,000 0,000 0,002 0,003 -0,002 0,001 

7 BRAP4 -0,008 0,005 -0,003 0,004 0,007 0,001 -0,008 -0,008 -0,001 0,013 0,024 0,023 0,020 0,020 0,017 0,025 0,030 0,029 0,025 0,013 

8 BBAS3 0,011 0,012 0,007 0,010 0,011 0,021 0,025 0,027 0,035 0,040 0,036 0,041 0,039 0,036 0,042 0,061 0,067 0,068 0,079 0,073 

9 BRTP3 0,003 -0,010 -0,011 0,014 0,016 0,014 0,025 0,031 0,031 0,033 0,055 0,052 0,029 0,042 0,048 0,053 0,032 0,033 0,028 0,031 

10 BRTP4 0,023 0,014 0,017 0,027 0,029 0,026 0,038 0,056 0,053 0,060 0,057 0,059 0,036 0,038 0,048 0,057 0,037 0,034 0,055 0,062 

11 BRTO4 0,024 0,016 0,019 0,018 0,025 0,029 0,040 0,051 0,046 0,049 0,048 0,048 0,036 0,038 0,049 0,053 0,049 0,043 0,060 0,058 

12 BRKM5 -0,020 0,005 -0,007 0,005 -0,005 0,000 -0,004 -0,030 -0,023 -0,017 -0,018 -0,009 -0,013 -0,013 -0,024 -0,007 -0,001 -0,025 -0,025 -0,024 

13 CCRO3 -0,002 -0,008 -0,008 -0,008 -0,010 -0,015 -0,032 -0,033 -0,054 -0,057 -0,056 -0,050 -0,053 -0,054 -0,056 -0,046 -0,056 -0,050 -0,027 -0,024 

14 CLSC6 -0,010 -0,017 -0,039 -0,040 -0,046 -0,039 -0,038 -0,032 -0,036 -0,022 -0,024 -0,025 -0,033 -0,032 -0,038 -0,028 -0,039 -0,038 -0,043 -0,045 

15 CMIG4 0,004 -0,010 -0,005 -0,018 -0,029 -0,022 -0,035 -0,043 -0,055 -0,058 -0,050 -0,049 -0,043 -0,041 -0,054 -0,078 -0,061 -0,052 -0,053 -0,054 

16 CESP6 -0,011 -0,006 -0,010 -0,010 -0,016 -0,009 -0,005 -0,003 -0,006 -0,005 -0,014 -0,014 0,006 0,023 0,001 -0,014 -0,033 -0,035 -0,038 -0,023 

17 CGAS5 -0,007 0,005 -0,020 -0,010 -0,020 -0,020 -0,016 0,000 -0,006 -0,011 -0,018 -0,019 -0,010 0,002 -0,004 -0,014 -0,015 -0,025 -0,010 -0,015 

18 CPLE6 -0,021 -0,001 0,008 0,007 0,010 0,024 0,029 0,030 0,018 0,015 0,018 0,029 0,024 0,030 0,017 0,017 0,016 0,016 0,029 0,029 

19 CSAN3 -0,007 -0,013 0,005 0,019 0,026 0,046 0,036 0,019 0,006 -0,006 -0,003 -0,010 -0,011 -0,024 -0,007 0,001 0,005 0,015 0,023 0,041 

20 CPFE3 -0,004 -0,002 -0,006 0,001 0,000 0,006 0,013 0,013 0,016 0,008 -0,003 -0,006 -0,002 -0,007 -0,007 -0,015 -0,015 -0,018 -0,021 -0,027 

21 CYRE3 0,039 0,056 0,026 0,056 0,034 0,063 0,047 0,039 0,044 0,041 0,027 0,024 0,008 0,022 0,010 0,019 0,032 0,018 0,004 0,019 

22 DURA4 0,002 0,005 0,010 0,005 -0,001 -0,013 -0,005 0,002 -0,001 -0,017 -0,009 0,006 0,022 0,038 0,047 0,045 0,073 0,086 0,093 0,083 

23 ELET3 0,020 0,024 0,025 0,020 0,020 0,021 0,019 0,027 0,009 0,009 0,004 0,015 0,018 0,018 0,020 0,017 0,014 -0,001 -0,001 0,019 

24 ELET6 0,009 0,018 0,017 0,014 0,016 0,014 0,012 0,024 0,000 0,001 -0,004 0,009 0,011 0,009 0,010 0,013 0,011 -0,002 -0,004 0,010 

25 EMBR3 -0,032 -0,021 -0,002 0,005 0,003 0,005 0,009 -0,007 0,003 0,027 0,028 0,043 0,026 0,030 0,016 0,011 0,019 0,009 0,016 0,013 

26 GFSA3 -0,027 -0,024 -0,012 -0,012 -0,011 -0,010 -0,024 -0,003 0,000 0,039 0,051 0,049 0,091 0,077 0,096 0,080 0,069 0,068 0,072 0,052 

27 GGBR4 -0,017 -0,024 -0,034 -0,038 -0,043 -0,039 -0,034 -0,051 -0,067 -0,069 -0,074 -0,071 -0,069 -0,082 -0,089 -0,105 -0,104 -0,106 -0,097 -0,099 

28 GOAU4 -0,019 -0,024 -0,030 -0,039 -0,046 -0,038 -0,030 -0,051 -0,066 -0,069 -0,072 -0,068 -0,073 -0,083 -0,089 -0,109 -0,105 -0,107 -0,099 -0,101 

29 GOLL4 -0,008 -0,015 -0,042 -0,028 -0,032 -0,016 -0,008 -0,006 -0,025 -0,024 -0,032 -0,020 -0,009 0,011 0,007 0,000 0,003 0,003 -0,003 0,006 

30 ITSA4 -0,001 0,003 0,004 0,012 0,008 0,004 0,018 0,011 0,005 0,007 0,012 0,011 0,007 0,000 0,004 0,006 0,015 0,020 0,017 0,013 

31 ITUB4 0,002 -0,006 -0,007 -0,012 -0,009 -0,001 0,008 0,008 0,011 0,011 0,019 0,023 0,029 0,029 0,035 0,021 0,018 0,033 0,027 0,026 

32 ELPL4 0,005 0,014 0,014 -0,002 -0,002 0,001 0,005 0,004 -0,013 -0,010 -0,018 -0,019 -0,021 -0,037 -0,042 -0,035 -0,035 -0,048 -0,030 -0,022 

33 JBSS3 0,002 -0,014 -0,021 -0,027 -0,046 -0,027 -0,023 -0,018 -0,013 -0,024 -0,023 -0,007 0,007 0,002 0,002 -0,001 0,001 -0,007 -0,005 0,009 

34 KLBN4 -0,002 0,011 -0,004 0,014 0,016 -0,002 0,001 -0,013 -0,018 -0,010 -0,009 -0,007 -0,004 -0,022 -0,031 -0,011 -0,023 -0,011 -0,018 0,007 

35 LIGT3 0,006 0,008 -0,011 -0,004 0,002 0,008 -0,010 -0,017 -0,027 -0,025 -0,018 -0,021 -0,011 -0,029 -0,032 -0,058 -0,066 -0,058 -0,060 -0,048 

36 LAME4 -0,003 0,014 0,003 0,005 -0,006 -0,003 -0,017 -0,018 -0,037 -0,038 -0,030 -0,033 -0,030 -0,016 -0,029 -0,024 -0,008 0,030 0,028 0,012 
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37 LREN3 -0,016 -0,009 0,013 0,018 0,032 0,037 0,041 0,036 0,039 0,037 0,044 0,051 0,053 0,045 0,062 0,040 0,058 0,065 0,030 0,044 

38 NATU3 -0,010 -0,011 -0,023 -0,027 -0,032 -0,033 -0,043 -0,032 -0,032 -0,038 -0,038 -0,026 -0,029 -0,029 -0,030 -0,025 -0,013 -0,015 -0,014 -0,010 

39 NETC4 0,015 0,006 0,001 0,011 0,028 0,023 0,001 0,002 0,018 0,020 0,007 0,019 0,042 0,040 0,022 0,027 0,030 0,033 0,034 0,025 

40 BNCA3 0,002 0,023 0,021 -0,002 0,010 0,014 0,018 -0,005 -0,005 -0,008 -0,006 -0,002 -0,012 -0,018 -0,022 -0,018 -0,041 -0,031 -0,033 -0,042 

41 PCAR5 -0,017 -0,017 -0,002 0,006 -0,015 -0,007 -0,003 0,004 -0,003 -0,001 -0,007 -0,024 -0,024 -0,030 -0,024 -0,022 -0,038 -0,034 -0,024 -0,024 

42 BRFS3 -0,021 -0,023 -0,023 -0,027 -0,036 -0,036 -0,048 -0,056 -0,047 -0,049 -0,046 -0,023 -0,025 -0,031 -0,047 -0,033 -0,045 -0,049 -0,043 -0,047 

43 PETR3 0,003 0,009 0,011 0,006 0,008 0,007 0,019 0,023 0,029 0,030 0,028 0,019 0,013 0,011 0,003 0,007 0,010 0,004 0,002 0,001 

44 PETR4 0,002 0,004 0,008 0,004 0,006 0,004 0,015 0,017 0,018 0,021 0,018 0,009 0,005 0,006 0,000 0,002 0,000 -0,008 -0,008 -0,009 

45 RDCD3 -0,004 0,006 0,015 -0,002 0,004 -0,019 0,003 -0,027 -0,008 0,000 -0,006 -0,015 -0,021 -0,041 -0,035 -0,045 -0,051 -0,046 -0,037 -0,036 

46 RSID3 0,016 0,035 0,033 0,030 0,047 0,059 0,056 0,079 0,093 0,121 0,090 0,110 0,115 0,130 0,126 0,125 0,122 0,139 0,152 0,206 

47 SBSP3 0,007 0,011 0,003 0,005 0,008 0,011 0,010 0,011 0,006 0,006 -0,001 0,004 -0,001 0,004 0,001 0,001 -0,003 -0,005 -0,015 -0,011 

48 SDIA4 0,020 0,019 0,006 -0,008 -0,010 -0,016 -0,016 0,000 0,003 -0,004 -0,018 -0,020 -0,015 -0,013 -0,010 -0,028 -0,023 0,031 0,077 0,062 

49 CSNA3 0,008 0,011 0,011 0,008 0,007 0,006 0,000 0,004 0,011 0,012 0,018 0,021 0,028 0,022 0,036 0,026 0,020 0,014 0,014 0,007 

50 TAMM4 -0,020 -0,025 -0,035 -0,043 -0,034 -0,007 0,003 0,009 0,050 0,054 0,067 0,071 0,051 0,049 0,061 0,034 0,036 0,018 -0,011 -0,012 

51 TNLP3 0,005 0,002 0,002 -0,002 -0,005 0,003 0,003 -0,004 -0,004 0,006 -0,001 0,002 -0,010 -0,012 -0,020 -0,011 -0,005 -0,021 -0,008 -0,018 

52 TNLP4 -0,001 0,004 0,015 0,002 0,001 0,014 0,012 0,004 -0,001 0,000 0,008 0,009 -0,010 -0,012 -0,008 0,010 -0,003 -0,003 -0,002 0,002 

53 TMAR5 -0,010 -0,009 -0,019 -0,011 -0,019 -0,029 -0,010 -0,002 -0,007 -0,007 -0,005 -0,011 -0,015 -0,014 -0,023 -0,004 0,017 0,027 0,040 0,056 

54 TLPP4 0,013 0,005 0,019 0,028 0,022 0,029 0,040 0,037 0,012 0,022 0,010 0,018 0,002 0,019 0,018 0,018 0,023 0,028 0,021 0,009 

55 TCSL3 0,005 0,010 -0,028 -0,032 -0,021 -0,017 -0,030 -0,034 -0,035 -0,048 -0,041 -0,049 -0,056 -0,062 -0,062 -0,070 -0,039 -0,045 -0,059 -0,076 

56 TCSL4 0,008 0,013 -0,017 -0,019 -0,016 -0,011 -0,023 -0,021 -0,032 -0,036 -0,043 -0,044 -0,054 -0,061 -0,067 -0,077 -0,074 -0,077 -0,088 -0,100 

57 TRPL4 0,007 0,000 0,005 -0,002 0,008 -0,002 0,014 0,025 0,018 -0,022 -0,024 -0,023 -0,038 -0,048 -0,042 -0,061 -0,061 -0,041 -0,051 -0,044 

58 UGPA4 -0,019 -0,024 -0,036 -0,037 -0,036 -0,033 -0,038 -0,052 -0,054 -0,065 -0,064 -0,052 -0,049 -0,048 -0,061 -0,057 -0,069 -0,058 -0,062 -0,061 

59 USIM3 -0,003 -0,001 -0,010 -0,009 -0,020 -0,012 0,004 -0,015 -0,024 -0,033 -0,028 -0,031 -0,037 -0,040 -0,054 -0,074 -0,080 -0,058 -0,047 -0,050 

60 USIM5 -0,001 -0,008 -0,008 -0,012 -0,014 -0,015 -0,004 -0,020 -0,019 -0,034 -0,031 -0,034 -0,039 -0,038 -0,049 -0,065 -0,068 -0,045 -0,028 -0,027 

61 VCPA4 0,007 0,008 0,015 0,051 0,053 0,066 0,080 0,086 0,115 0,122 0,123 0,106 0,087 0,068 0,095 0,125 0,165 0,215 0,213 0,175 

62 VALE3 -0,011 -0,005 -0,008 -0,006 -0,012 -0,014 -0,011 -0,015 -0,027 -0,022 -0,026 -0,016 -0,017 -0,027 -0,033 -0,033 -0,019 -0,012 -0,006 -0,002 

63 VALE5 -0,008 -0,006 -0,005 -0,010 -0,015 -0,014 -0,013 -0,014 -0,019 -0,020 -0,026 -0,018 -0,018 -0,024 -0,027 -0,029 -0,021 -0,015 -0,011 -0,008 

64 VIVO4 -0,002 0,007 0,015 0,018 0,052 0,057 0,042 0,062 0,057 0,057 0,031 0,029 0,026 0,033 0,021 0,021 0,021 0,025 0,022 0,024 
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APÊNDICE C – RETORNOS ANORMAIS MENSURADOS DE ACORDO COM O MODELO AJUSTADO AO RISCO E AO MERCADO 

N° Ação 
Pré-evento 

-20 -19 -18 -17 -16 -15 -14 -13 -12 -11 -10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 

1 ALLL11 0,042 0,062 0,062 0,049 0,041 0,036 0,043 0,043 0,029 0,044 0,052 0,038 0,026 -0,009 0,012 0,004 0,004 0,000 -0,012 -0,027 

2 ARCZ6 0,030 0,031 0,050 0,059 0,063 0,084 0,096 0,123 0,126 0,122 0,089 0,084 0,074 0,049 0,021 0,022 0,035 0,016 0,009 0,007 

3 BTOW3 0,096 0,082 0,082 0,087 0,085 0,086 0,079 0,073 0,061 0,058 0,062 0,051 0,046 0,049 0,055 0,055 0,061 0,057 0,022 0,014 

4 BVMF3 0,051 0,044 0,054 0,039 0,056 0,066 0,032 0,040 0,046 0,046 0,018 0,009 0,027 0,017 0,011 0,000 0,008 0,006 0,008 0,008 

5 BBDC4 0,108 0,095 0,087 0,079 0,068 0,067 0,052 0,056 0,050 0,050 0,043 0,035 0,037 0,041 0,021 0,014 0,019 0,010 0,011 0,006 

6 BRAP4 -0,025 -0,036 -0,034 -0,034 -0,049 -0,038 -0,034 -0,035 -0,036 -0,038 -0,029 -0,020 -0,024 -0,018 -0,009 -0,013 -0,007 -0,010 -0,002 -0,002 

7 BBAS3 0,015 0,013 0,023 0,019 0,029 0,031 0,028 0,019 0,027 0,029 0,034 0,030 0,033 0,024 0,010 -0,003 -0,007 -0,002 0,002 -0,002 

8 BRTO4 0,015 0,028 0,039 0,033 0,036 0,022 0,011 0,002 0,002 -0,023 -0,020 -0,003 0,003 -0,010 0,001 -0,020 0,002 0,006 0,009 0,006 

9 BRKM5 -0,082 -0,079 -0,077 -0,076 -0,078 -0,080 -0,073 -0,067 -0,058 -0,063 -0,063 -0,061 -0,061 -0,063 -0,072 -0,072 -0,065 -0,059 -0,046 -0,028 

10 CCRO3 0,007 0,019 0,007 0,005 0,016 0,008 0,009 0,021 0,010 0,013 0,003 -0,002 0,000 -0,001 -0,011 0,005 -0,009 0,015 0,015 0,003 

11 CLSC6 0,002 -0,008 -0,001 0,004 0,002 0,004 0,013 0,008 0,002 0,008 0,014 0,017 0,019 0,017 0,015 0,020 0,018 0,014 0,017 0,014 

12 CMIG4 -0,015 -0,010 -0,007 -0,006 -0,011 -0,018 -0,014 0,003 0,007 0,004 0,009 0,003 -0,006 -0,010 0,010 0,003 0,003 0,002 -0,005 0,010 

13 CESP6 -0,058 -0,066 -0,062 -0,059 -0,049 -0,047 -0,047 -0,047 -0,042 -0,017 -0,012 -0,006 0,000 0,002 0,004 0,012 0,021 0,028 0,008 0,006 

14 CGAS5 -0,018 -0,016 -0,016 -0,018 -0,016 -0,015 -0,016 -0,016 -0,017 -0,012 -0,011 -0,015 -0,012 -0,008 -0,003 -0,009 -0,002 -0,005 -0,012 -0,004 

15 CPLE6 0,058 0,060 0,058 0,048 0,052 0,044 0,025 0,032 0,039 0,026 0,030 0,027 0,022 0,016 0,022 0,027 0,021 0,025 0,016 0,005 

16 CSAN3 0,005 0,005 -0,012 -0,013 -0,023 -0,020 -0,014 -0,002 0,006 0,000 -0,005 -0,019 -0,020 -0,030 0,002 0,023 0,034 0,038 0,009 -0,003 

17 CPFE3 0,069 0,064 0,059 0,058 0,060 0,059 0,057 0,049 0,042 0,043 0,034 0,024 0,028 0,024 0,023 0,015 0,014 0,005 0,013 0,004 

18 CYRE3 0,084 0,094 0,098 0,093 0,093 0,071 0,062 0,048 0,031 0,032 0,037 0,008 -0,023 0,026 0,012 0,008 0,017 0,026 0,014 0,028 

19 DURA4 -0,064 -0,066 -0,053 -0,058 -0,054 -0,059 -0,062 -0,055 -0,050 -0,051 -0,060 -0,072 -0,058 -0,065 -0,064 -0,036 0,018 -0,005 -0,006 -0,009 

20 ELET3 -0,022 -0,031 -0,023 -0,014 -0,010 -0,006 -0,006 -0,011 -0,023 0,000 0,004 -0,001 0,008 -0,004 -0,013 0,001 0,008 0,021 0,018 0,014 

21 ELET6 0,001 -0,009 -0,001 0,006 0,011 0,012 0,013 0,007 -0,001 0,016 0,019 0,018 0,021 0,006 0,000 0,010 0,015 0,022 0,012 0,011 

22 GGBR4 -0,087 -0,077 -0,065 -0,062 -0,043 -0,026 -0,029 -0,028 -0,031 -0,036 -0,049 -0,043 -0,038 -0,033 -0,019 -0,023 -0,014 -0,010 -0,002 -0,004 

23 GOAU4 -0,087 -0,077 -0,065 -0,063 -0,045 -0,026 -0,028 -0,032 -0,029 -0,036 -0,051 -0,048 -0,043 -0,036 -0,028 -0,020 -0,018 -0,015 -0,006 -0,002 

24 GOLL4 -0,169 -0,151 -0,139 -0,128 -0,110 -0,109 -0,107 -0,091 -0,080 -0,072 -0,067 -0,054 -0,042 -0,033 -0,036 -0,042 -0,023 -0,014 -0,006 -0,001 

25 ITSA4 0,085 0,079 0,076 0,067 0,069 0,066 0,063 0,057 0,068 0,059 0,048 0,039 0,040 0,040 0,044 0,041 0,025 0,013 0,015 0,006 

26 ITUB4 0,063 0,067 0,072 0,058 0,060 0,057 0,058 0,062 0,056 0,046 0,033 0,028 0,029 0,022 0,017 0,010 0,010 0,007 0,004 0,005 

27 JBSS3 -0,002 0,002 -0,009 -0,011 0,002 0,002 -0,005 0,001 0,007 0,019 0,011 0,010 -0,001 0,003 0,021 0,022 0,025 0,001 0,001 -0,007 

28 LIGT3 0,036 0,035 0,033 0,031 0,026 0,040 0,039 0,026 0,029 0,022 0,020 0,010 0,008 0,007 0,028 0,010 0,009 0,006 0,002 0,001 

29 LAME4 0,078 0,071 0,074 0,076 0,078 0,073 0,067 0,063 0,060 0,063 0,057 0,046 0,035 0,029 0,045 0,045 0,048 0,034 0,020 0,007 

30 LREN3 -0,136 -0,116 -0,112 -0,094 -0,084 -0,072 -0,054 -0,049 -0,049 -0,057 -0,052 -0,041 -0,023 -0,010 -0,004 -0,011 -0,004 -0,010 -0,018 -0,003 

31 NATU3 0,065 0,065 0,071 0,069 0,074 0,068 0,058 0,050 0,051 0,053 0,052 0,049 0,052 0,044 0,033 0,031 0,035 0,026 0,016 0,004 

32 NETC4 -0,043 -0,037 -0,044 -0,056 -0,046 -0,045 -0,035 -0,016 -0,006 -0,017 0,006 0,017 0,020 0,030 0,031 0,014 -0,001 0,003 0,010 0,001 
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33 BNCA3 0,004 0,006 0,005 0,005 0,004 0,003 0,005 0,004 0,005 0,006 0,006 0,005 0,005 0,005 0,006 0,005 0,005 0,005 0,001 0,001 

34 PCAR5 0,014 0,012 0,012 0,003 0,012 0,003 0,009 0,012 0,017 0,010 0,015 0,008 0,006 0,016 0,009 0,008 0,012 0,004 0,013 0,006 

35 PETR3 0,041 0,041 0,028 0,020 0,022 0,021 0,023 0,021 0,022 0,030 0,024 0,020 0,004 0,001 0,000 0,000 0,007 0,008 0,000 0,005 

36 PETR4 0,027 0,029 0,018 0,014 0,014 0,012 0,014 0,012 0,014 0,022 0,016 0,014 0,001 -0,003 0,000 0,000 0,008 0,006 0,001 0,004 

37 RDCD3 -0,041 -0,041 -0,017 -0,029 -0,020 -0,009 -0,016 0,004 0,007 -0,002 0,009 -0,003 -0,006 -0,011 -0,009 0,001 0,002 -0,015 -0,001 -0,002 

38 SBSP3 -0,042 -0,043 -0,044 -0,053 -0,038 -0,037 -0,033 -0,027 -0,034 -0,035 -0,028 -0,030 -0,026 -0,029 -0,015 -0,010 -0,006 -0,007 0,003 -0,002 

39 CSNA3 0,058 0,062 0,043 0,029 0,041 0,038 0,036 0,029 0,030 0,027 0,036 0,037 0,045 0,029 0,024 0,021 0,018 0,014 0,013 0,013 

40 TNLP3 0,057 0,056 0,036 0,056 0,055 0,042 0,023 0,029 0,042 0,034 0,021 0,009 0,014 -0,006 0,007 -0,002 -0,004 0,004 0,018 0,008 

41 TNLP4 0,128 0,119 0,092 0,092 0,093 0,069 0,048 0,050 0,043 0,039 0,028 0,017 0,014 0,001 0,006 0,001 0,010 0,014 0,013 0,013 

42 TMAR5 0,001 0,006 0,009 0,005 0,008 0,015 0,005 0,002 0,009 0,004 -0,003 -0,002 0,000 0,002 0,000 0,000 0,002 -0,004 -0,006 -0,009 

43 TCSL4 -0,005 0,013 0,007 0,010 0,025 0,015 0,020 0,022 0,041 0,044 0,043 0,024 0,018 0,018 0,012 0,011 0,001 0,008 -0,022 -0,007 

44 UGPA4 0,028 0,027 0,019 0,014 0,015 0,025 0,015 0,021 0,014 0,010 0,016 0,031 0,023 0,026 0,037 0,038 0,007 0,014 0,005 0,003 

45 USIM3 -0,044 -0,057 -0,031 -0,008 -0,006 -0,008 -0,037 -0,033 -0,040 -0,019 -0,023 -0,037 -0,033 -0,015 -0,013 0,001 -0,003 -0,005 0,007 0,006 

46 USIM5 -0,080 -0,089 -0,065 -0,045 -0,042 -0,042 -0,050 -0,047 -0,043 -0,029 -0,044 -0,045 -0,037 -0,023 -0,017 -0,008 -0,003 0,000 0,010 0,006 

47 VCPA4 0,031 0,045 0,046 0,061 0,081 0,086 0,119 0,139 0,121 0,089 0,086 0,069 0,042 0,011 0,031 0,024 0,015 0,010 0,000 -0,012 

48 VALE3 -0,087 -0,087 -0,083 -0,079 -0,087 -0,086 -0,062 -0,042 -0,040 -0,042 -0,044 -0,045 -0,055 -0,047 -0,037 -0,029 -0,026 -0,027 -0,012 0,001 

49 VALE5 -0,063 -0,059 -0,058 -0,054 -0,063 -0,063 -0,044 -0,028 -0,027 -0,030 -0,028 -0,032 -0,044 -0,039 -0,030 -0,020 -0,016 -0,016 -0,003 0,005 

50 VIVO4 0,057 0,046 0,068 0,046 0,027 0,030 0,040 0,031 0,040 0,058 0,054 0,035 0,041 0,039 0,038 0,042 0,046 0,041 0,015 0,007 
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N° Ação 
Pós-evento 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

1 ALLL11 -0,005 -0,021 -0,013 -0,003 -0,010 -0,003 -0,005 0,012 0,024 0,018 0,032 0,023 0,028 0,014 0,023 0,010 -0,003 -0,016 -0,004 -0,009 

2 ARCZ6 0,006 0,017 0,031 0,043 0,077 0,088 0,098 0,116 0,139 0,161 0,180 0,179 0,164 0,149 0,134 0,162 0,198 0,240 0,289 0,299 

3 BTOW3 0,003 0,027 0,025 0,046 0,040 0,045 0,038 0,027 0,005 -0,003 0,017 0,016 0,017 0,029 0,023 0,030 0,038 0,088 0,100 0,112 

4 BVMF3 0,004 -0,023 -0,024 -0,034 -0,011 -0,010 -0,010 -0,009 -0,003 -0,016 -0,007 -0,030 -0,022 -0,023 -0,020 -0,008 -0,012 -0,010 -0,019 -0,023 

5 BBDC4 -0,005 0,002 0,002 0,014 0,016 0,027 0,029 0,035 0,021 0,021 0,033 0,037 0,041 0,050 0,063 0,065 0,072 0,078 0,077 0,085 

6 BRAP4 -0,004 0,008 -0,003 -0,002 -0,001 -0,006 -0,014 -0,015 -0,012 0,000 0,013 0,013 0,008 0,008 0,010 0,016 0,018 0,014 0,013 0,001 

7 BBAS3 0,011 0,011 0,009 0,012 0,013 0,023 0,026 0,030 0,039 0,044 0,039 0,047 0,044 0,042 0,049 0,067 0,071 0,073 0,085 0,081 

8 BRTO4 0,027 0,026 0,034 0,031 0,042 0,050 0,062 0,076 0,075 0,082 0,079 0,083 0,082 0,085 0,099 0,106 0,112 0,109 0,132 0,133 

9 BRKM5 -0,021 0,003 -0,002 0,010 0,001 0,006 0,000 -0,023 -0,014 -0,007 -0,008 0,007 0,000 0,002 -0,008 0,008 0,010 -0,013 -0,010 -0,004 

10 CCRO3 -0,002 -0,006 -0,007 -0,008 -0,008 -0,010 -0,026 -0,028 -0,040 -0,046 -0,045 -0,036 -0,041 -0,047 -0,048 -0,034 -0,038 -0,030 -0,008 -0,006 

11 CLSC6 -0,003 -0,009 -0,014 -0,015 -0,017 -0,017 -0,009 -0,005 -0,012 -0,006 -0,005 -0,008 -0,003 -0,003 -0,009 -0,005 -0,013 -0,012 -0,011 -0,013 

12 CMIG4 0,008 0,003 0,010 -0,005 -0,018 -0,011 -0,018 -0,024 -0,041 -0,045 -0,034 -0,035 -0,037 -0,034 -0,044 -0,064 -0,052 -0,044 -0,039 -0,041 

13 CESP6 -0,015 -0,012 -0,014 -0,015 -0,027 -0,023 -0,019 -0,021 -0,032 -0,033 -0,041 -0,041 -0,027 -0,013 -0,033 -0,051 -0,063 -0,067 -0,070 -0,063 

14 CGAS5 -0,005 0,005 0,000 0,001 -0,005 0,001 -0,001 0,005 0,001 0,005 0,013 0,017 0,025 0,033 0,031 0,032 0,034 0,019 0,033 0,034 

15 CPLE6 -0,001 0,014 0,027 0,034 0,034 0,041 0,049 0,061 0,063 0,067 0,070 0,081 0,081 0,097 0,090 0,088 0,088 0,095 0,109 0,101 

16 CSAN3 -0,006 -0,013 0,005 0,018 0,025 0,044 0,033 0,015 0,002 -0,009 -0,007 -0,011 -0,010 -0,023 -0,004 0,003 0,008 0,019 0,027 0,046 

17 CPFE3 0,003 0,003 0,004 0,010 0,012 0,019 0,023 0,024 0,031 0,025 0,016 0,029 0,040 0,039 0,046 0,042 0,045 0,050 0,051 0,048 

18 CYRE3 0,037 0,056 0,026 0,054 0,031 0,055 0,038 0,029 0,036 0,030 0,017 0,015 0,003 0,015 0,004 0,008 0,022 0,007 -0,004 0,010 

19 DURA4 0,002 0,004 0,007 0,002 -0,004 -0,017 -0,011 -0,002 -0,006 -0,023 -0,015 -0,002 0,011 0,027 0,036 0,035 0,064 0,075 0,080 0,070 

20 ELET3 0,012 0,017 0,026 0,031 0,035 0,035 0,031 0,041 0,031 0,033 0,025 0,035 0,042 0,041 0,035 0,035 0,038 0,028 0,022 0,043 

21 ELET6 0,001 0,012 0,018 0,025 0,029 0,027 0,022 0,037 0,020 0,024 0,016 0,028 0,033 0,030 0,024 0,030 0,032 0,025 0,018 0,032 

22 GGBR4 -0,015 -0,021 -0,032 -0,037 -0,036 -0,035 -0,037 -0,051 -0,067 -0,069 -0,082 -0,080 -0,080 -0,093 -0,101 -0,120 -0,122 -0,126 -0,117 -0,127 

23 GOAU4 -0,018 -0,023 -0,030 -0,040 -0,045 -0,038 -0,035 -0,054 -0,070 -0,073 -0,082 -0,079 -0,085 -0,096 -0,102 -0,125 -0,122 -0,127 -0,119 -0,126 

24 GOLL4 -0,014 -0,027 -0,065 -0,058 -0,070 -0,068 -0,067 -0,068 -0,097 -0,091 -0,105 -0,101 -0,089 -0,074 -0,073 -0,066 -0,090 -0,082 -0,100 -0,103 

25 ITSA4 0,003 0,011 0,012 0,021 0,019 0,019 0,028 0,027 0,023 0,026 0,036 0,042 0,040 0,033 0,034 0,037 0,050 0,060 0,059 0,053 

26 ITUB4 0,006 0,002 0,010 0,008 0,010 0,026 0,039 0,043 0,045 0,050 0,060 0,069 0,080 0,082 0,091 0,079 0,082 0,095 0,096 0,097 

27 JBSS3 0,003 -0,005 -0,017 -0,023 -0,044 -0,016 -0,013 -0,006 -0,002 -0,014 -0,010 0,008 0,024 0,017 0,026 0,019 0,022 0,017 0,017 0,026 

28 LIGT3 -0,005 -0,002 -0,010 -0,008 -0,005 0,000 -0,006 -0,014 -0,022 -0,021 -0,015 -0,014 0,000 -0,016 -0,021 -0,035 -0,048 -0,038 -0,036 -0,028 

29 LAME4 -0,002 0,016 0,007 0,010 0,000 0,006 -0,008 -0,008 -0,025 -0,026 -0,017 -0,019 -0,014 0,002 -0,009 -0,003 0,014 0,053 0,053 0,039 

30 LREN3 -0,018 -0,013 0,007 0,010 0,022 0,024 0,027 0,020 0,020 0,016 0,022 0,027 0,027 0,017 0,032 0,007 0,024 0,030 -0,008 0,004 

31 NATU3 -0,004 -0,003 -0,013 -0,011 -0,013 -0,011 -0,019 -0,009 -0,005 -0,007 -0,001 0,013 0,014 0,013 0,017 0,026 0,035 0,038 0,043 0,047 
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32 NETC4 0,010 -0,002 -0,009 -0,001 0,009 0,002 -0,016 -0,020 -0,007 -0,008 -0,017 -0,007 0,015 0,010 -0,011 -0,006 -0,003 -0,001 -0,003 -0,008 

33 BNCA3 0,002 0,001 0,002 0,001 0,001 0,002 0,002 0,001 0,001 0,002 0,003 0,002 0,002 0,003 0,002 0,002 0,002 0,002 0,005 0,003 

34 PCAR5 0,000 -0,008 0,006 0,012 0,008 0,018 0,025 0,032 0,023 0,032 0,033 0,019 0,017 0,029 0,029 0,034 0,025 0,026 0,027 0,030 

35 PETR3 0,002 0,006 0,008 0,002 0,002 -0,003 0,008 0,012 0,011 0,013 0,010 -0,003 -0,008 -0,008 -0,018 -0,017 -0,020 -0,027 -0,031 -0,031 

36 PETR4 0,001 0,001 0,004 0,000 0,001 -0,003 0,007 0,008 0,006 0,009 0,005 -0,006 -0,010 -0,009 -0,017 -0,017 -0,021 -0,030 -0,031 -0,033 

37 RDCD3 -0,002 0,007 0,007 -0,014 -0,009 -0,038 -0,020 -0,052 -0,035 -0,037 -0,043 -0,046 -0,060 -0,082 -0,080 -0,084 -0,091 -0,087 -0,080 -0,083 

38 SBSP3 0,006 0,010 0,002 0,002 0,001 0,003 0,001 0,003 -0,003 -0,003 -0,012 -0,006 -0,012 -0,008 -0,013 -0,014 -0,020 -0,022 -0,033 -0,030 

39 CSNA3 0,010 0,013 0,011 0,009 0,010 0,012 0,008 0,011 0,019 0,023 0,031 0,035 0,045 0,042 0,058 0,049 0,042 0,041 0,042 0,035 

40 TNLP3 0,013 0,010 0,012 0,007 0,003 0,014 0,017 0,011 0,010 0,028 0,018 0,022 0,013 0,008 -0,004 0,006 0,016 0,006 0,021 0,011 

41 TNLP4 0,013 0,020 0,036 0,024 0,023 0,042 0,047 0,042 0,037 0,053 0,058 0,063 0,050 0,046 0,045 0,067 0,061 0,073 0,080 0,084 

42 TMAR5 -0,009 -0,006 -0,017 -0,010 -0,017 -0,025 -0,004 0,003 -0,002 -0,001 0,000 -0,005 -0,006 -0,004 -0,012 0,008 0,028 0,039 0,051 0,066 

43 TCSL4 0,004 0,009 -0,020 -0,024 -0,022 -0,020 -0,029 -0,029 -0,040 -0,045 -0,053 -0,054 -0,064 -0,072 -0,080 -0,086 -0,086 -0,090 -0,101 -0,114 

44 UGPA4 -0,018 -0,025 -0,041 -0,037 -0,033 -0,028 -0,037 -0,038 -0,046 -0,056 -0,052 -0,045 -0,050 -0,049 -0,056 -0,043 -0,052 -0,044 -0,051 -0,048 

45 USIM3 -0,002 0,000 -0,011 -0,010 -0,018 -0,012 -0,001 -0,018 -0,027 -0,037 -0,037 -0,041 -0,049 -0,053 -0,067 -0,090 -0,098 -0,077 -0,067 -0,075 

46 USIM5 0,000 -0,008 -0,010 -0,016 -0,015 -0,019 -0,014 -0,029 -0,030 -0,046 -0,051 -0,055 -0,063 -0,064 -0,076 -0,096 -0,103 -0,082 -0,066 -0,073 

47 VCPA4 0,012 0,019 0,034 0,076 0,081 0,097 0,116 0,129 0,163 0,172 0,178 0,166 0,150 0,132 0,165 0,201 0,247 0,298 0,300 0,269 

48 VALE3 -0,016 -0,015 -0,019 -0,028 -0,034 -0,040 -0,042 -0,047 -0,058 -0,057 -0,067 -0,066 -0,073 -0,084 -0,093 -0,097 -0,090 -0,088 -0,083 -0,081 

49 VALE5 -0,012 -0,012 -0,013 -0,024 -0,029 -0,031 -0,033 -0,035 -0,039 -0,043 -0,053 -0,051 -0,054 -0,061 -0,065 -0,070 -0,067 -0,063 -0,060 -0,060 

50 VIVO4 0,000 0,003 0,011 0,017 0,048 0,052 0,039 0,061 0,049 0,052 0,038 0,032 0,030 0,037 0,037 0,039 0,043 0,048 0,045 0,054 
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