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RESUMO 

 

O risco e, consequentemente, o retorno no mercado financeiro se manifestam de diversas 

formas, seja ele por meio de do risco monetário, cambial, político, ou mesmo a dinâmica interna 

do mercado. À luz destes fatos, diferentes autores buscaram desenvolver metodologias de 

quantificação de riscos, assim como suas nuances, alcances e limitações. O presente trabalho 

tem como objetivo reunir diferentes abordagens sugeridas e implementadas no mercado e no 

cenário acadêmico internacional e aplica-lo à dinâmica do mercado financeiro brasileiro, 

incorporando essas abordagens em um modelo que engloba variáveis macroeconômicas e 

específicas das ações. A discussão bibliográfica busca apresentar os conceitos e modelos 

envolvidos na metodologia a ser usada no trabalho. A pesquisa é de caráter descritivo e 

quantitativo, de modo que, por meio de uma base de dados diários de janeiro de 2014 a 

novembro de 2022 com o retorno histórico das ações selecionadas, a liquidez das ações, a 

expectativa de inflação divulgada semanalmente no Boletim Focus, a taxa de juros e o retorno 

do dólar no período, busca quantificar a sensibilidade do retorno de ações a partir de cada um 

dos fatores, analisando cada um deles em diferentes modelos de regressão linear múltipla 

buscando desenvolver um modelo que tenha o maior poder explicativo e significância 

estatística. O modelo foi desenvolvido em linguagem Python e performado no software Visual 

Studio Code. As conclusões e resultados deste presente trabalho indicaram que o risco de 

liquidez e o risco cambial apresentam significância estatística para alguns dos setores sob 

análise, enquanto o risco da expectativa de inflação e monetário apresentaram menor 

significância estatística, dando abertura para um teste realizado excluindo ambos os fatores. O 

teste realizado indicou que a exclusão dos fatores não resultou em perda do poder explicativo 

do novo modelo em comparação ao inicial, além de apresentar melhores resultados associados 

à qualidade do modelo e a multicolinearidade das variáveis. As conclusões contribuem para 

ampliar o conhecimento a respeito da utilização de modelos de explicação do retorno de ações 

do mercado internacional no mercado brasileiro, e as sugestões estão associadas ao diferente 

uso de fatores de risco, modelos e abordagens diferentes, a principal conclusão está associada 

ao uso de uma abordagem setorial, que incorpore diferentes fatores a depender do setor sob 

análise. 

 

Palavras-chave: CAPM; Beta; Ações; Risco Cambial; Inflação; Risco de Liquidez; Fatores de 

Risco. 

 



 
 

 

 

ABSTRACT 

 

The risk and, consequently, the return in the financial market manifest themselves in several 

ways, whether through monetary risk, exchange rate risk, political risk, or even the internal 

dynamics of the market. In light of these facts, different authors have sought to develop risk 

quantification methodologies, as well as their nuances, scopes and limitations. This paper aims 

to bring together different approaches suggested and implemented in the market and in the 

international academic scenario and apply them to the dynamics of the Brazilian financial 

market, incorporating these approaches into a model that encompasses macroeconomic and 

stock-specific variables. The bibliographical discussion seeks to present the concepts and 

models involved in the methodology to be used in the paper. The research is of a descriptive 

and quantitative nature, so that, by means of a daily database from January 2014 to November 

2022 with the historical return of the selected stocks, the liquidity of the stocks, the inflation 

expectations disclosed weekly in the Focus Bulletin, the interest rate, and the dollar return in 

the period, it seeks to quantify the sensitivity of the stock return from each of the factors, 

analyzing each of them in different multiple linear regression models seeking to develop a 

model that has the greatest explanatory power and statistical significance. The model was 

developed in Python language and performed in Visual Studio Code software. The conclusions 

and results of this paper indicated that liquidity risk and exchange rate risk were statistically 

significant for some of the sectors under analysis, while inflation expectation risk and monetary 

risk were less statistically significant, providing an opening for a test that excluded both factors. 

The test performed indicated that the exclusion of the factors did not result in a loss of 

explanatory power of the new model compared to the initial one, besides presenting better 

results associated with model quality and multicollinearity of the variables. The conclusions 

contribute to expand the knowledge regarding the use of models to explain international market 

stock returns in the Brazilian market, and the suggestions are associated with the different use 

of risk factors, different models and approaches, the main conclusion is associated with the use 

of a sector approach, which incorporates different factors depending on the sector under 

analysis. 

 

Keywords: CAPM; Beta; Stock; Exchange Rate Risk; Inflation; Liquidity Risk; Risk Factors. 
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1) INTRODUÇÃO  

 

Com o crescimento do mercado financeiro e a ampliação do uso de dados nas análises de 

ativos, o leque de possibilidades de análise, previsão e projeção de performance no mundo das 

finanças se amplia, dando surgimento a novos modelos de negócios e estratégias no setor, haja 

vista o crescimento de estratégias quantitativas em fundos de investimento e a utilização de 

robôs na negociação de ativos, que, em colaboração com as experiências e conhecimento 

técnico e histórico humano, contribuem conjuntamente para o desenvolvimento e sofisticação 

do mercado.  

Nesse sentido, surge também a oportunidade de realizar testes e desenvolver modelos que 

auxiliam não apenas a melhora na performance de uma carteira, mas possibilita também a 

ampliação do entendimento a respeito dos fatores envolvidos na performance destes ativos.  

A despeito da vasta quantidade de dados disponíveis e indicadores presentes na dinâmica 

do mercado, torna-se relevante a regressão aos fundamentos macroeconômicos e suas variáveis, 

que apresentam extrema relevância no comportamento dos diferentes setores da economia. 

Esses indicadores contam com maior divulgação e participação nas discussões em mídias 

sociais, e desta forma se apresentam como sólidos fundamentos para que se dê início a uma 

caminhada rumo não apenas à maior compreensão da dinâmica do mercado, mas também a 

disseminação destes conceitos.  

Em 2022, a conjuntura econômica passou a apresentar tendências inflacionárias globais, de 

modo que os governos tiveram que responder com intensos choques monetários, que tendem a 

gerar desequilíbrios cambiais e orçamentários, além de gerar um enfraquecimento da atividade 

econômica, e, consequentemente, na performance de ações. 

Neste contexto, torna-se importante identificar quais são as variáveis que podem apresentar 

um impacto no retorno dessas ações e quantificá-lo, na tentativa de determinar um modelo 

capaz de ampliar a capacidade explicativa dos modelos já presentes no mercado, possibilitando 

uma maior adaptação aos cenários desafiadores apresentados pela economia atual. 
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2) REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

 A presente discussão bibliográfica encontra-se assim dividida: inicialmente foi 

apresentado do conceito de análise de ativos financeiros (subtópico 2.1), passando pela 

definição de ações e suas metodologias de cálculo, seguido de uma explicação acerca do Capital 

Asset Pricing Model (CAPM), sequencialmente, foi feita introdução aos modelos de 

quantificação de riscos já aplicados ao mercado brasileiro (subtópico 2.2). Finalmente, foi 

apresentado o arcabouço acadêmico de discussões a respeito do comportamento de ativos 

financeiros frente aos diferentes fatores de risco (subtópico 2.3) tanto no contexto internacional 

quanto no nacional. 

 

2.1) Análise de Ativos Financeiros 

 

Tendo em vista o amplo escopo de ativos financeiros existentes e negociados no 

mercado, seja ele primário ou secundário, faz-se necessário definir o ativo que será o alvo da 

análise realizada nesta pesquisa, sendo eles as ações. 

A B3 (2022) define ações como “valores mobiliários emitidos por sociedades anônimas 

representativos de uma parcela do seu capital social. Em outras palavras, são títulos de 

propriedade que conferem a seus detentores (investidores) a participação na sociedade da 

empresa.”. 

Para viabilizar a análise de ações no mercado de capitais, diversos autores 

desenvolveram metodologias de cálculo e análise estatística do comportamento de tais ações. 

Para tanto, os autores devem se resguardar na hipótese de mercados eficientes. 

Segundo Fama (1970, p. 384), um mercado eficiente reflete completamente as 

informações disponíveis aos seus participantes, sendo o preço negociado o valor atribuído ao 

ativo a partir de tais informações. 

Além da hipótese de mercados eficientes, uma relação amplamente conhecida no 

mercado de capitais é a de risco e retorno, na qual se entende que um ativo deverá, teoricamente, 

apresentar uma rentabilidade adequada ao risco que o seu investimento representa, seja ele por 

meio das incertezas, prazo ou mesmo características associadas ao seu retorno. 

Inicialmente, o trabalho desenvolvido para realizar a análise de ativos financeiros foi 

introduzido por Markowitz (1952), em que, também orientado pela relação de risco e retorno, 

criou um modelo de composição de carteira que visa otimizar os retornos ante aos riscos, 

maximizando os retornos e reduzindo os riscos. 
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Sequencialmente, as metodologias de análise de ações e seu comportamento foram 

ampliadas, sendo possível destacar o Capital Asset Pricing Model (CAPM), desenvolvido por 

William Sharpe (1962), John Litner (1965) e Jan Mossin (1966). O CAPM consiste em um 

modelo de regressão linear que indica que, no equilíbrio, o retorno dos ativos é dado pelo risco 

do mercado e o risco da ação, denominados risco sistemático e risco não sistemático, 

respectivamente (PEROLD, p. 16, 2004). O risco não sistemático, em primeiro lugar, é aquele 

que reflete as características da empresa ou do setor a ela associada, este risco pode ser reduzido 

por meio de estratégias, tais como de diversificação. O risco sistemático, por sua vez, representa 

o risco inerente ao mercado e ao sistema econômico, que não pode ser mitigado por nenhuma 

estratégia ou ação direta por parte da empresa e seus controladores. O CAPM, por meio do 

coeficiente beta, busca demonstrar a sensibilidade que se estabelece entre o retorno do ativo e 

o retorno do mercado, aquele associado ao risco sistemático.  

 

2.2) Modelos de Quantificação de Riscos 

 

 O modelo de CAPM é um dos mais utilizados pelo mercado financeiro mundial, devido 

à sua contribuição para o desenvolvimento de ferramentas de avaliação de empresas, sua baixa 

complexidade frente a outros modelos e sua validação acadêmica, tendo sido analisado, testado 

e aplicado a diferentes situações por autores como Black, Jensen e Scholes (1972) e Fama 

(1973).  

Neste contexto, autores como Banz (1981) e Lakonishok e Shapiro (1986) buscaram 

ampliar o modelo sugerido pelo CAPM, incluindo novas variáveis ao modelo. O primeiro autor 

buscou aplicar um novo fator no modelo de CAPM, sendo ele o valor de mercado da ação, 

podendo concluir que o valor de mercado apresenta um poder explicativo no retorno da ação, 

evidenciando a insuficiência do modelo inicial. Os autores do segundo artigo, por outro lado, 

buscaram ampliar a forma de analisar o comportamento do ativo, não se limitando ao conceito 

do beta do CAPM e analisando o desvio padrão do retorno do ativo, sendo ele considerado o 

risco total, e concluíram que nenhuma das duas métricas são suficientes para a análise do 

retorno dos ativos. 

Em linha com Banz (1981), outros autores passaram a se debruçar em modelos com a 

intenção de ampliar a quantidade de fatores e variáveis que podem explicar o retorno de ações. 

Neste sentido, Fama e French (1993) desenvolveram um modelo de análise do retorno dos 

ativos frente a diferentes variáveis, denominado modelo de 3 fatores, sendo eles o tamanho da 

firma e o valor de mercado do patrimônio da empresa, além do próprio retorno do mercado. O 
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estudo classificou os dados quanto aos seus fatores e realizou regressões frente a diferentes 

combinações de tais fatores e suas classificações. 

A ampliação do escopo de análise dos modelos de retorno de ativos se apresenta em 

linha com o conceito estatístico de incluir mais variáveis para reduzir o erro do modelo e 

ampliando sua capacidade explicativa.  

 

2.3) Comportamento de Ativos Financeiros frente aos diferentes fatores de risco 

 

Em adição aos estudos supracitados, outros autores buscaram ampliar a área de 

conhecimento a respeito de modelos para explicar o retorno das ações, relacionando-os com 

fatores de risco como o de liquidez, cambial e monetário.  

 

2.3.1) Comportamento de Ativos Financeiros frente ao risco de Liquidez 

 

 Com relação ao risco de liquidez, Liu (2006) desenvolveu uma nova métrica para 

avaliação de liquidez de ativos, que avaliou frente ao modelo de CAPM para buscar aumentar 

seu poder explicativo, desenvolvendo um modelo de dois fatores, unindo o beta do CAPM e 

sua métrica de liquidez, que teve seu poder explicativo aumentado para o retorno de ações. 

O artigo de Liu busca descrever a respeito da discussão que se tem a respeito do uso da 

liquidez como fator de análise e explicação do retorno de ações. Para o autor, a liquidez, em 

tradução livre, é descrita como “a habilidade de negociar um ativo em grandes quantidades, de 

forma rápida, com baixo custo e pouco impacto em seu valor”, Liu (2006). 

No desenvolvimento da teoria a respeito de modelos que incorporam o risco de liquidez 

como fator explicativo do retorno de ações, entende-se que as métricas estão inseridas em 

apenas um aspecto da liquidez e sua extensão no mercado. Dentre os autores, Amihud e 

Mendelson (1986) associam a liquidez ao custo de negociação do ativo, e comentam que o bid-

ask spread, quando analisado como uma porcentagem do valor da ação, apresenta correlação 

negativa com o seu retorno, enquanto Datar et. al. (1998) busca agregar a dimensão quantitativa 

da negociação de ativos. Amihud (2002), assim como Pastor e Stambaugh (2003) buscam 

mapear a relação entre o volume de negociação de um ativo e o seu impacto no preço. 

Em adição aos modelos supracitados, outros autores também entraram na discussão a 

respeito do fator de risco de liquidez. Lustig (2001), em linha com o conceito de preferência 

pela liquidez do economista Hicks (1967), indica que o risco de liquidez está associado à 

urgência dos investidores pela conversão dos ativos em moeda em momentos de recessão, 
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enquanto Holmstrom e Tirole (2001) apresenta um modelo que infere que a expectativa de 

retorno está ligada à liquidez agregada. 

O diagnóstico dado por Weimin Liu (2006) em seu artigo diz respeito ao baixo 

arcabouço acadêmico associado a fatores como a velocidade de negociação, assim como incluir 

mais de um dos fatores até então discutidos em um mesmo modelo, mas, ao mesmo tempo, 

confirma que existe, do ponto de vista de investidores, uma sensibilidade associada à liquidez 

do ativo, que se apresenta como um fator importante na sua precificação. 

A partir de sua percepção, o autor desenvolve um modelo capaz de englobar diferentes 

fatores em sua concepção, tais como tamanho da ação, book-to-market, fluxo de caixa e renda 

a partir do seu preço, dividendos, entre outros. O modelo desenvolvido se evidenciou capaz de 

apresentar o fator de liquidez, ainda não explicado pelo CAPM nem pelo modelo de 3 Fatores 

de Fama-French, classificando as ações de acordo com a sua liquidez, que se calcula a partir da 

quantidade de dias que a mesma não foi negociada e o seu turnover, medida que apresenta a 

quantidade de negociações do ativo dado seu número de ações disponíveis para negociação. 

Inserindo a discussão no mercado brasileiro, Correia e Amaral (2014) discutiram a 

respeito da liquidez da ação como um fator que contribui positivamente para a melhoria na 

governança corporativa de sua empresa, avaliando diversos fatores como o turnover da ação e 

o seu o spread bid-ask, que compuseram as análises realizadas pelos autores. Em adição a isso, 

os autores também indicam que as empresas passaram a aumentar a liquidez de seus títulos, por 

meio de adesão aos segmentos de governança corporativa e listagem das ações em mercados 

organizados, de modo a contribuir para a dinâmica de suas ações.  

 

2.3.2) Comportamento de Ativos Financeiros frente ao risco monetário 

 

Tratando-se de estudos envolvendo taxas de juros, Flannery e James (1984, p. 1141-

1153) já indicaram que estudos empíricos haviam descoberto que a inclusão de taxas de juros 

adiciona maior poder explicativo aos modelos de mercado de um único fator. Essa relação 

existente é identificável de forma lógica no mundo das finanças, tendo em vista o custo de 

capital de terceiros das empresas, utilizados em modelos de valuation, assim como a sua 

dinâmica estabelecida na economia, em que haverá menos moeda em circulação no país, o 

consumo é desestimulado e as empresas tendem a diminuir sua produção e performance. 

Esta dinâmica torna-se consolidada no mercado, e passa a ser extrapolada para outros 

conceitos associados à taxa de juros, como buscou fazer Kaul (1990, p. 307-321) ao analisar o 

impacto de alterações na postura das políticas monetárias no retorno de ações. Este fator está 



12 
 

associado à concepção de que a postura monetária está associada à inflação esperada e não 

esperada. 

Em adição a isso, Thorbecke (1997, p. 635-654) também realizou diversos testes e 

modelos de modo a quantificar a sensibilidade, assim como a significância estatística e a relação 

que se estabelece entre o retorno de ações e o valor dos juros americanos, o Federal Funds Rate 

(FFR), concluindo também que existem evidências significantes da existência de uma 

correlação negativa entre o retorno das ações e os juros de uma economia. 

Reunindo outras discussões a respeito do tema e ampliando os modelos e as suas 

análises, Lobo (2000, p. 125-144) discutiu também, tendo em vista o amplo acesso à informação 

por parte do mercado, a possibilidade de avaliação da rapidez dos ajustes no valor das ações a 

partir de expectativas e realizações de ajustes monetários, além de avaliar a média e a variância 

do retorno de ações e identificar a presença de assimetrias nesses ajustes de preços. 

 

2.3.3) Comportamento de Ativos Financeiros frente ao risco cambial 

 

Um importante fator para avaliação de riscos dos ativos diz respeito ao câmbio, as 

discussões a respeito do risco cambial e o seu impacto na avaliação de riscos parte da discussão 

apresentada por Adler e Dumas (1984, p. 41-50), que realizam a diferenciação entre risco 

cambial e exposição cambial, sendo o segundo fator definido como o impacto de variações 

cambiais no valor de uma firma. 

Expandindo as análises e modelos que se debruçam sobre o tema, Kees G. et al. (2002, 

p. 905-929) avaliaram a importância da inclusão de integração global na estimativa do CAPM, 

desenvolvendo desta forma o International Capital Asset Pricing Model (ICAPM). A partir 

deste novo conceito, o estudo buscou quantificar a capacidade explicativa de cada um dos 

modelos. Ao final do estudo, foi possível entender que o perfil de risco de uma empresa está 

mais associado à estrutura local ao qual a empresa está inserida, acima dos fatores de 

globalização. 

 Ampliando o estudo, também foram realizados testes de modo a identificar o efeito do 

câmbio no comportamento das ações, que foi realizado por meio de uma regressão entre o 

retorno da ação, o retorno do mercado global e o retorno cambial, e, por outro lado, por meio 

de uma regressão temporal comparando o retorno de taxas de câmbio frente à moeda local de 

diferentes empresas sob análise. 
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 O estudo conclui que existe uma exposição por parte das empresas a flutuação do 

câmbio capaz de explicar uma parcela do retorno dos ativos. De todo modo, quando envolvido 

o retorno do mercado no modelo, o fator cambial perde poder explicativo.  

 

2.3.4) Comportamento de Ativos Financeiros frente à expectativa de inflação 

 

As discussões acadêmicas acerca do tema de inflação e o retorno de ações se estendem 

ao longo da história, ainda assim, é difícil determinar um ponto de convergência entre todos os 

autores e suas conclusões. Nesse sentido, diferentes metodologias já foram implementadas, em 

diferentes períodos e considerando diferentes objetos de estudos, e as conclusões não aparentam 

caminhar para um ponto de concordância geral. 

Os estudos acerca do tema ganharam notoriedade entre 1970 e 1980, inicialmente 

discutido por Fama (1981), que indicou a existência de uma relação inversamente proporcional 

entre a inflação e o crescimento da atividade econômica, reforçada pelo modelo estudado por 

Bodie (1976), que comenta que, para que seja possível construir um portfólio que se apresente 

como um meio de proteção à inflação, faz-se necessário se posicionar vendido na carteira de 

ações. 

Além dos autores mencionados, outros estudiosos buscaram identificar, quantificar e 

especificar a relação que se instalava entre o movimento de inflação e os ativos do mercado 

financeiro. Geske e Roll (1983) argumentaram em seu estudo que a relação é justificada por 

meio de uma cadeia de eventos macroeconômicos que se concretizam no efeito nos ativos 

financeiros. Ram e Spencer (1983), encontraram evidências de causalidade entre o retorno de 

ativos e a inflação, que foi quantificada por meio de uma regressão de vetor autorregressivo, e 

James et al (1985) desenvolveram uma autorregressão vetorial da média móvel, identificando 

a relação causal entre retorno de ativos, atividade real, oferta monetária e inflação, concluindo 

por meio de evidências que o retorno de ativos apresenta mudanças na atividade econômica e 

na base monetária. Boudoukh e Richardson (1993) desenvolveram metodologias para analisar 

especificamente as diferenças entre os retornos de longo prazo ex ante e ex post inflação, e, uma 

de suas conclusões foi de que, para o longo prazo, foi possível identificar uma relação positiva 

entre o retorno de ativos ex ante inflação. 

Ainda se debruçando no mesmo tema, mais recentemente, Engsted e Tanggaard (2002) 

encontraram uma fraca relação positiva entre inflação e retornos para o longo e curto prazo, por 

meio de um modelo de regressão autorregressiva vetorial, e Palkar e Wilcox (2012, p. 24-35) 

realizaram uma regressão ainda não vista na literatura, identificando os fatores determinantes 
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da sensibilidade de ativos frente à inflação, e concluíram que estas estão mais associadas às 

especificidades das companhias em si, que a partir do seu grau de investimento em ativos reais, 

como maquinário e imóveis, tendem a se beneficiar de contextos inflacionários, visto que tais 

ativos se valorizam, enquanto aquelas companhias com menor grau de investimento em ativos 

reais podem não ter uma correspondência tão direta e positiva quando analisado frente à 

inflação. 

Sequencialmente, a dinâmica de ativos financeiros em ambientes inflacionários foi 

discutida dentro do setor imobiliário Em linha com (ALLIANCE BERNSTEIN, p.9) os ativos 

imobiliários, devido às características da sua gestão, envolvendo contratos de curto prazo, 

repasses de custos de construção e a valorização das propriedades que, em linha com os 

aluguéis, são atualizados com a inflação, os ativos reais se apresentam como instrumentos de 

proteção à inflação e podem compor portfólios com este objetivo. 

Inserindo a discussão no ambiente acadêmico brasileiro, Contador (1974) iniciou os 

debates acerca da influência que a inflação pode vir a exercer sobre o comportamento do 

mercado de ações, confirmando a existência de uma relação entre ambos. Em segundo lugar, 

Magalhaes (1982) apresentou estudos para identificar a capacidade dos ativos de renda fixa e 

imóveis para o comportamento da inflação esperada e não esperada, confirmando a existência 

de uma relação de cobertura nos dois tipos de ativo, porém em diferentes situações. 

Sequencialmente, Machado (1985) aplicou modelos para identificar a capacidade de proteção 

das ações frente à inflação em determinados períodos, apresentando conclusões que o retorno 

nominal das ações foi capaz de se configurar como um instrumento de proteção contra a inflação 

no período de 1968 a 1983, indicando, porém, que a relação que se estabelece entre os retornos 

reais das ações e a inflação apresentam uma relação de neutralidade. 
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3) METODOLOGIA DE ANÁLISE 

 

 Conforme apresentado por Gil, Antônio Carlos (2002, p. 1-3), existem três 

classificações distintas para as pesquisas, que podem ser exploratórias, que proporcionam maior 

familiaridade com o tema em questão, descritivas, que buscam estabelecer relações entre 

variáveis a partir de um determinado fenômeno ou população ou explicativas, que identificam 

fatores determinantes para a ocorrência de fenômenos. 

 Posto isso, o presente estudo configura-se como uma pesquisa descritiva com 

abordagem quantitativa, uma vez que tem como objetivo identificar a relação que se estabelece 

entre a inflação e o retorno de ações de determinados setores. 

 Para tanto, utilizou-se a plataforma Economatica para reunir uma série histórica de 

retornos diários do dólar e de cerca de 4 ações selecionadas de setores de materiais básicos, 

utilidade pública, financeiro, consumo cíclico, comunicação e consumo não cíclico, que foram 

filtradas com base em critérios de liquidez, sendo excluídas ações com baixa liquidez, 

selecionando apenas ações que tiveram total participação em bolsa no ano de 2021, o histórico 

de dados é desde janeiro de 2014 até novembro de 2022. A data inicial foi escolhida devido ao 

fato de 2014 se configurar como marco do surgimento da nova metodologia de composição e 

ponderação do índice Bovespa, que alterou a metodologia de definição do índice de 

negociabilidade para um padrão mais atualizado, aumentou a presença mínima dos pregões das 

ações que compõem o índice e aplicou procedimentos de governança de índices da 

BMF&BOVESPA. A implementação do novo mercado por parte da B3, por sua vez, ocorrida 

em 2000, foi discutida por Correia e Amaral (p. 77-100, 2014), que indicam que o novo 

segmento de listagem contribuiu positivamente para a dinâmica de negociação das ações, 

favorecendo a avaliação da liquidez das mesmas no decorrer do modelo, enquanto a nova 

metodologia de cálculo também foi alvo de discussões a respeito do novo comportamento do 

índice, suas ações, volatilidade e potencial de retorno, por bancos e gestoras. 

Para composição dos dados de juros e inflação, foi utilizada a base de dados do Banco 

Central do Brasil para extrair dados diários da Taxa Básica Financeira, enquanto os dados de 

Expectativa de Inflação para o ano foram levantados manualmente do relatório semanal do 

Boletim Focus. 

 No decorrer deste presente trabalho, foi possível observar as abordagens de alguns dos 

autores e as suas discussões e percepções acerca de cada um dos riscos, assim como a forma 

pela qual foi possível abordar, analisar e quantificar estes fatores. Cada um dos autores 
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contribuiu, a partir do seu modelo específico, para a implementação de um fator presente no 

modelo que será desenvolvido neste trabalho. 

A partir dos dados reunidos, foi realizada uma regressão linear múltipla por meio de 

programação em Python, realizado no aplicativo Visual Studio Code, capaz de realizar a 

regressão linear múltipla, assim como realizar todas as conferências de premissas que devem 

ser cumpridas e analisar a regressão e sua dinâmica. A regressão linear múltipla foi construída 

de modo que a variável dependente seja o retorno da ação e as variáveis independentes serão 

discutidas abaixo, a partir da discussão feita acerca de cada um dos riscos no decorrer deste 

texto. 

Em linha com o modelo de Capital Asset Pricing Model, amplamente discutido na 

literatura e utilizado no mercado, o modelo faz uso de uma das variáveis explicativas o retorno 

do mercado, que consiste no retorno apresentado pelo Índice Bovespa no período sob análise 

para representar o do risco de mercado, cujo coeficiente está associado à letra grega Beta (β), 

de modo que: 

 

(1)                                                𝑅𝑎 =  𝛼 + 𝛽 𝑥 

Em que 𝑅𝑎, é o retorno da ação, e β representa a sensibilidade do retorno do ativo ao 

retorno do mercado. Para determinação de 𝜋, utiliza-se o cálculo: 

 

(2)                                               𝛽 =  
𝑐𝑜𝑣(𝑅𝑎,𝑅𝑚)

𝑣𝑎𝑟(𝑅𝑚)
 

 

Em que 𝑅𝑚 se apresenta como o retorno do mercado no período. 

 Se o coeficiente β se apresentar acima de 0, interpreta-se que o mercado exerce um 

impacto positivo no retorno das ações, se o coeficiente se apresentar abaixo de 0, existe uma 

relação negativa entre o retorno das ações e o retorno do mercado. 

Ao incluir novos fatores em análise, os modelos poderão ser formados combinando cada 

uma das variáveis acima mencionadas, reunindo todas elas na seguinte regressão múltipla: 

 

(3)𝑅𝑎 =  𝛼 + 𝛽 𝑥 +  𝜌 (𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎çã𝑜 𝐷ó𝑙𝑎𝑟) +  ϻ (𝑗𝑢𝑟𝑜𝑠𝑇𝐵𝐹) +  𝜆 (𝑇𝑢𝑟𝑛𝑜𝑣𝑒𝑟) +

 𝛾 (𝐸𝑥𝑝𝑒𝑐𝑡𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑓𝑙𝑎çã𝑜) 

 

O risco cambial, em linha com a implementação do International Capital Asset Pricing 

Model (ICAPM) de Kees G. et al. (2002, p. 905-929), que conclui que existe uma exposição 
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por parte das empresas a flutuação do câmbio capaz de explicar uma parcela do retorno dos 

ativos, mas que este poder explicativo é mitigado quando incluído o risco de mercado no 

modelo. Este efeito foi avaliado por meio da análise variação do dólar no período, dados que 

serão retirados da plataforma Economatica, que disponibiliza dados de cotações diárias das 

diferentes moedas estrangeiras. da mesma forma utilizada no trabalho de Vechia (2008), ao 

analisar os diferentes fatores econômicos e seu respectivo impacto nas ações do BOVESPA 

esta avaliação é o coeficiente apresentado no modelo da equação 3 por meio da letra grega Rho 

(ρ), em que se espera observar resultados variados, de acordo com as características estruturais 

dos setores sob análise. 

A dinâmica do risco monetário, explicitado por meio das variações nas taxas de juros 

será analisada no modelo na mesma linha que foi feita a comparação de títulos do governo 

americano de 10 anos por Matheson e Stavrev (p. 282-286, 2014) para avaliar o impacto de 

notícias em taxas de títulos, serão utilizados os dados da Taxa Básica Financeira (TBF), 

utilizado como base de cálculo de títulos de renda fixa e taxas de juros como Títulos Públicos, 

Títulos de Capitalização, Poupança, FGTS entre outros, o histórico da taxa é divulgado no 

sistema gerenciador de séries temporais do Banco Central do Brasil, e serão utilizados dados 

diários da taxa, indicando a % ao mês da TBF, avaliando assim o risco monetário, e o 

coeficiente associado a este fator de risco está representado no modelo da equação 3 por meio 

da letra grega San (ϻ), cujo efeito esperado é uma sensibilidade negativa, na qual um aumento 

na taxa de juros, aumentando o custo de oportunidade das ações, gere uma variação negativa 

no retorno destas. 

O risco de liquidez será quantificado por meio da análise do turnover da ação, calculado 

por meio da razão entre a quantidade de ações negociadas no dia e a quantidade de ações 

disponíveis para negociação, sendo este um dos fatores que compõem o modelo de avaliação 

de liquidez de Liu (2006) e um dos fatores adotados no modelo, cujo coeficiente será associado 

à letra grega lambda (λ) da equação 3, neste caso, espera-se um efeito negativo, de modo que 

ações com menor liquidez apresentem maiores dados de retorno. 

Por último, o efeito da inflação será avaliado por meio da análise da sensibilidade do 

retorno das ações frente à expectativa de inflação do Boletim Focus, em linha com os estudos 

de mercado imobiliário nos Estados Unidos se debruçam para indicar a sensibilidade dos 

aluguéis à inflação (ALLIANCE BERNSTEIN, p.9), porém buscando quantificar a relação 

existente entre os ativos e a expectativa de inflação, contribuindo com os conceitos discutidos 

pelos autores brasileiros Contador (1974)  e Machado (1985). Para tanto, serão levantados 

dados históricos de Expectativa de Inflação, disponibilizado pelo Boletim Focus do Banco 
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Central do Brasil, disponibilizado semanalmente, cujo coeficiente está associado na equação 3 

pela letra grega gama (γ), para este caso, conforme sugerido pela bibliografia, espera-se a 

obtenção de coeficientes positivos, de modo que a expectativa de inflação resulte em retornos 

maiores para as ações. 

A combinação entre diferentes fatores será útil ao possibilitar a identificação dos riscos 

que apresentam impacto de forma mais direta no retorno das ações, e permitirá a escolha 

eficiente de cada um dos fatores explicativos, otimizando o poder explanatório do modelo 

escolhido. 

O código desenvolvido na linguagem Python foi organizado da seguinte forma: 

primeiramente, os dados, que estavam reunidos em duas planilhas distintas do Excel, foram 

reunidos e inseridos em tabelas criadas dentro do próprio código por meio da biblioteca pandas. 

Uma vez reunidos os dados, estes foram tratados para que as datas sejam pareáveis e os 

dados ficassem no formato de número, algo que não estava padronizado, uma vez que os dados 

vieram de fontes diferentes. Após a reunião de todos os dados e a padronização, o código 

alinhou todos os dados por meio das datas, de modo que os dados de cada empresa já estivessem 

reunidos e pareados. 

A partir dos dados reunidos, a biblioteca sklearn do Python, assim como a matplotlib 

para realizar a regressão onde y seria o retorno da ação selecionada anteriormente no código e 

os valores de X seriam as variáveis acima mencionadas, Retorno do Dólar, Retorno do 

Mercado, Expectativa de Inflação, Taxa Básica Financeira e a Expectativa de Inflação. 

Em adição a isso, a biblioteca matplotlib também permite o desenho de histogramas dos 

dados, matriz de correlação das categorias e a série histórica de dados, enquanto sklearn 

possibilitará a análise estatística e econométrica dos resultados, analisando não apenas o 

coeficiente de cada um dos fatores, mas também coeficientes associados ao próprio modelo, a 

sua eficiência e capacidade de explicação, além de confirmar a sua validez ou não. Nesse 

sentido, foi realizada a análise de estatísticas como o Teste Durbin-Watson, o R² e o teste de 

multicolinearidade, além do p-valor de cada setor e o Log-Likelihood do modelo. 

Posto isso, além de analisar o comportamento dos fatores, será possível desenvolver 

uma reflexão a respeito do modelo em si, de modo a dar maior embasamento para a sua acurácia 

ou não. 
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4) MATERIAL DE ANÁLISE E RESULTADOS 

 

Tabela 1: Desvio padrão dos coeficientes das empresas da Regressão Linear múltipla do modelo 

de 5 fatores e o número de observações de cada empresa. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

  

Conforme indicado na Tabela 1, o número de observações médio foi de 2179, tendo em 

vista que a maioria das empresas apresentou um número de observações por volta de 2100, e a 

moda foi 2193. O desvio padrão das variáveis entre as empresas também não apresentou muita 

variação, com exceção da variável turnover, por estar mais associada à uma característica 

específica da ação, o que também se sustenta ao analisar a correlação entre as variáveis, que 

podem ser observadas nas tabelas abaixo. 

 

Tabela 2: Média dos coeficientes dos diferentes setores da Regressão Linear múltipla do modelo 

de 5 fatores e os seus respectivos indicadores estatísticos. 

 

Significância estatística: ***<1%, **<5% e *<10%. 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

 

 

 

 

 

MGLU3 ALPA3 AMER3 LREN3 BRFS3 MRFG3 BEEF3 VIVT3 TIMS3 BBDC3 BBAS3 ITUB3 SANB4 CSNA3 USIM3 VALE3 CPLE3 ELET3 Média

Risco de Liquidez 

(Turnover) 1,712 0,246 0,67 0,419 0,533 0,687 0,493 0,189 0,514 0,456 0,76 0,279 0,256 1,4 0,581 0,977 0,457 0,702 0,6295

Risco de Expectativa de 

IPCA 0,138 0,114 0,136 0,076 0,083 0,095 0,086 0,065 0,067 0,05 0,062 0,044 0,092 0,115 0,122 0,087 0,036 0,114 0,087889

Risco Monetário (Taxa 

Básica Financeira) 0,006 0,004 0,005 0,002 0,003 0,004 0,003 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,003 0,004 0,005 0,003 0,003 0,004 0,003278

Risco de Mercado (IBOV) 0,051 0,042 0,05 0,025 0,032 0,037 0,033 0,024 0,026 0,018 0,024 0,016 0,035 0,043 0,047 0,033 0,027 0,04 0,0335

Retorno Cambial (Dólar) 0,085 0,071 0,083 0,041 0,053 0,06 0,055 0,04 0,042 0,029 0,04 0,027 0,058 0,071 0,078 0,054 0,044 0,065 0,055333

N° de Observações 2193 1955 2193 2193 2193 2193 2193 2192 2193 2193 2193 2193 2191 2193 2193 2193 2193 2193 2179,611

Financeiro Materiais Básicos Utilidade Pública
Devio Padrão

Consumo Cíclico Consumo Não Cíclico Comunicações

Consumo Cíclico Consumo Não Cíclico Comunicações Financeiro Materiais Básicos Utilidade Pública

Média do Setor Média do Setor Média do Setor Média do Setor Média do Setor Média do Setor Média Geral

0,0094 0,0038 0,0022 0,0005 0,0054 0,00715 0,0048

0,04225** 0,2180 0,3530 0,3413 0,1533 0,1765 0,2059

-1,8213 -1,2357 -0,9419 -0,4875 -2,5457 -1,1113 -1,3714

0,031** 0,3407 0,4440 0,3128 0,1133 0,363 0,2417

-0,1277 -0,0149 0,0184 0,0203 0,0713 -0,0699 -0,0202

0,3510 0,5233 0,5075 0,7365 0,3477 0,48 0,4966

0,0008 0,0003 -0,0006 0,0003 -0,0049 0,0018 -0,0004

0,5790 0,3740 0,4780 0,7953 0,3470 0,6325 0,5489

0,8993 0,7486 0,4476 1,0437 1,1801 1,0291 0,9173

0*** 0*** 0*** 0*** 0*** 0*** 0,0000

-0,1668 0,1825 0,0072 -0,1341 0,1404 -0,20795 -0,0354

0,024** 0,004*** 0,2245 0,021** 0,4047 0*** 0,1031

R² 0,2438 0,1950 0,2365 0,5483 0,3080 0,3625 0,3264

Adjusted R² 0,2418 0,1930 0,2345 0,5475 0,3063 0,3605 0,3247

Condition Number 1406,2500 2489,0667 1133,0000 1650,7500 2016,0000 1400,0000 1711,6222

Log Likelihood 4592,9750 5088,0000 5767,5000 6008,7750 4691,2000 5180,8500 5202,2944

Durbin Watson 2,0090 1,9737 2,1515 2,2038 1,8627 2,0200 2,0391

Coeficientes/Setor

Constante

Risco de Liquidez (Turnover)

Risco de Expectativa de IPCA

Risco Monetário (Taxa Básica 

Financeira)

Risco de Mercado (IBOV)

Risco Cambial (Dólar)
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Tabela 3: Correlação média dos 5 fatores para todas as empresas utilizadas no modelo. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Tabela 4: Correlação média dos 5 fatores para as empresas do setor de Consumo Cíclico 

utilizadas no modelo. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Tabela 5: Correlação média dos 5 fatores para as empresas do setor de Consumo Não Cíclico 

utilizadas no modelo. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Tabela 6: Correlação média dos 5 fatores para as empresas do setor de Comunicação utilizadas 

no modelo. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Tabela 7: Correlação média dos 5 fatores para as empresas do setor Financeiro utilizadas no 

modelo. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Correlação Média Geral Risco de Liquidez (Turnover) Retorno Risco de Expectativa de IPCA Risco Monetário Taxa Básica Financeira Risco de Mercado (IBOV) Risco Cambial (Dólar)

Risco de Liquidez (Turnover) 1,000 -0,042 -0,133 -0,120 -0,017 0,008

Retorno -0,042 1,000 -0,011 -0,007 0,547 -0,214

Risco de Expectativa de IPCA -0,133 -0,011 1,000 0,855 -0,015 -0,010

Risco Monetário Taxa Básica Financeira -0,120 -0,007 0,855 1,000 -0,009 -0,009

Risco de Mercado (IBOV) -0,017 0,547 -0,015 -0,009 1,000 -0,374

Risco Cambial (Dólar) 0,008 -0,214 -0,010 -0,009 -0,374 1,000

Correlação Média Consumo Cíclico Risco de Liquidez (Turnover) Retorno Risco de Expectativa de IPCA Risco Monetário Taxa Básica Financeira Risco de Mercado (IBOV) Risco Cambial (Dólar)

Risco de Liquidez (Turnover) 1,000 -0,041 -0,361 -0,423 -0,006 -0,006

Retorno -0,041 1,000 -0,021 -0,008 0,469 -0,219

Risco de Expectativa de IPCA -0,361 -0,021 1,000 0,857 -0,014 -0,009

Risco Monetário Taxa Básica Financeira -0,423 -0,008 0,857 1,000 -0,009 -0,010

Risco de Mercado (IBOV) -0,006 0,469 -0,014 -0,009 1,000 -0,379

Risco Cambial (Dólar) -0,006 -0,219 -0,009 -0,010 -0,379 1,000

Correlação Média Consumo Não Cíclico Risco de Liquidez (Turnover) Retorno Risco de Expectativa de IPCA Risco Monetário Taxa Básica Financeira Risco de Mercado (IBOV) Risco Cambial (Dólar)

Risco de Liquidez (Turnover) 1,000 -0,039 0,237 0,276 -0,011 0,005

Retorno -0,039 1,000 -0,014 -0,010 0,430 -0,103

Risco de Expectativa de IPCA 0,237 -0,014 1,000 0,855 -0,015 -0,010

Risco Monetário Taxa Básica Financeira 0,276 -0,010 0,855 1,000 -0,009 -0,010

Risco de Mercado (IBOV) -0,011 0,430 -0,015 -0,009 1,000 -0,373

Risco Cambial (Dólar) 0,005 -0,103 -0,010 -0,010 -0,373 1,000

Correlação Média Comunicações Risco de Liquidez (Turnover) Retorno Risco de Expectativa de IPCA Risco Monetário Taxa Básica Financeira Risco de Mercado (IBOV) Risco Cambial (Dólar)

Risco de Liquidez (Turnover) 1,000 -0,042 -0,155 -0,137 -0,012 0,018

Retorno -0,042 1,000 -0,006 -0,005 0,481 -0,178

Risco de Expectativa de IPCA -0,155 -0,006 1,000 0,855 -0,015 -0,010

Risco Monetário Taxa Básica Financeira -0,137 -0,005 0,855 1,000 -0,009 -0,010

Risco de Mercado (IBOV) -0,012 0,481 -0,015 -0,009 1,000 -0,373

Risco Cambial (Dólar) 0,018 -0,178 -0,010 -0,010 -0,373 1,000

Correlação Média Financeiro Risco de Liquidez (Turnover) Retorno Risco de Expectativa de IPCA Risco Monetário Taxa Básica Financeira Risco de Mercado (IBOV) Risco Cambial (Dólar)

Risco de Liquidez (Turnover) 1,000 -0,030 -0,314 -0,235 -0,014 0,031

Retorno -0,030 1,000 0,004 0,007 0,725 -0,316

Risco de Expectativa de IPCA -0,314 0,004 1,000 0,855 -0,015 -0,009

Risco Monetário Taxa Básica Financeira -0,235 0,007 0,855 1,000 -0,009 -0,009

Risco de Mercado (IBOV) -0,014 0,725 -0,015 -0,009 1,000 -0,372

Risco Cambial (Dólar) 0,031 -0,316 -0,009 -0,009 -0,372 1,000
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Tabela 8: Correlação média dos 5 fatores para as empresas do setor de Materiais Básicos 

utilizadas no modelo. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Tabela 9: Correlação média dos 5 fatores para as empresas do setor de Utilidade Pública 

utilizadas no modelo. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

O modelo de regressão desenvolvido apresentou os seguintes resultados: para o fator de  

risco de mercado, indicada nas tabelas por “Risco de Mercado”, as sensibilidades se apresentam 

de forma variada nos diferentes setores, porém, de forma unânime, indicou significância 

estatística, o que pode ser observado pelo p-valor indicado abaixo do coeficiente na Tabela 10 

e no Tabela 11, que foi 0 para todas as empresas analisadas no modelo, confirmando a hipótese 

amplamente estudada de que o risco de mercado apresenta uma influência no retorno das ações. 

Não obstante, a análise de correlação para a média de todas as empresas estudadas neste 

trabalho indica que o retorno das ações apresenta correlação positiva frente ao retorno do 

mercado, sendo esta correlação mais forte no setor financeiro, seguida pelo setor de utilidade 

pública e de materiais básicos, tendo a menor correlação observada no setor de consumo não 

cíclico. 

 O fator de risco cambial, por sua vez, apresentou resultados significativos, de modo que, 

ao analisar o fator de risco em questão no modelo, foi possível observar, para a média dos 

setores de consumo cíclico e não cíclico, financeiro e de utilidade público, p-valores abaixo de 

0,05, rejeitando-se assim a hipótese nula e sugerindo uma relação válida existente no setor, de 

todo modo, os coeficientes se apresentaram variados e próximos de zero, de forma geral. Os 

resultados de coeficientes variados se apresentam conforme esperado, estando mais associados 

às características estruturais dos setores sob análise. É importante destacar a característica de 

baixa correlação entre o retorno do dólar e os outros fatores analisados no modelo, de modo 

Correlação Média Materiais Básicos Risco de Liquidez (Turnover) Retorno Risco de Expectativa de IPCA Risco Monetário Taxa Básica Financeira Risco de Mercado (IBOV) Risco Cambial (Dólar)

Risco de Liquidez (Turnover) 1,000 -0,070 0,101 0,040 -0,049 0,004

Retorno -0,070 1,000 -0,023 -0,025 0,541 -0,161

Risco de Expectativa de IPCA 0,101 -0,023 1,000 0,855 -0,015 -0,010

Risco Monetário Taxa Básica Financeira 0,040 -0,025 0,855 1,000 -0,009 -0,010

Risco de Mercado (IBOV) -0,049 0,541 -0,015 -0,009 1,000 -0,373

Risco Cambial (Dólar) 0,004 -0,161 -0,010 -0,010 -0,373 1,000

Correlação Média Utilidade Pública Risco de Liquidez (Turnover) Retorno Risco de Expectativa de IPCA Risco Monetário Taxa Básica Financeira Risco de Mercado (IBOV) Risco Cambial (Dólar)

Risco de Liquidez (Turnover) 1,000 -0,033 -0,196 -0,099 -0,013 -0,013

Retorno -0,033 1,000 -0,005 -0,001 0,597 -0,282

Risco de Expectativa de IPCA -0,196 -0,005 1,000 0,855 -0,015 -0,010

Risco Monetário Taxa Básica Financeira -0,099 -0,001 0,855 1,000 -0,009 -0,010

Risco de Mercado (IBOV) -0,013 0,597 -0,015 -0,009 1,000 -0,373

Risco Cambial (Dólar) -0,013 -0,282 -0,010 -0,010 -0,373 1,000
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que este se apresenta como uma variável que pode acrescentar uma capacidade explicativa não 

observada no modelo que apenas analisa o risco de mercado, dialogando assim com o 

International Capital Asset Pricing Model (ICAPM) de Kees G. et al. (2002, p. 905-929) e 

embasando a sua importância na tentativa de explicação do retorno das ações. 

 Para o fator de risco de liquidez, foi possível observar uma forte sensibilidade negativa, 

conforme sugerido, entre o retorno das ações e o indicador sob análise, representados em sua 

maioria por valores negativos, e com média de -1,3714. É importante notar que, para esta 

métrica de risco, o p-valor se apresentou estatisticamente significante apenas para o setor de 

consumo cíclico, com p valor abaixo de 0,05, para os outros setores, aceita-se a hipótese nula 

de não relação entre os fenômenos estudados para este indicador. Nesse sentido, é importante 

reiterar as evidências encontradas por Liu (2006) em seu modelo de análise de liquidez 

avançada, que, por mais que utiliza em sua composição o Turnover das ações, incorpora 

também outros fatores em sua análise e encontra resultados satisfatórios. Sequencialmente, ao 

se debruçar nas análises de correlação, nota-se que a associação entre o Turnover e o Retorno 

é extremamente baixa, porém negativa. 

 Seguindo a análise para o fator de risco monetário, é possível observar que a Taxa 

Básica Financeira foi o indicador que apresentou o menor coeficiente e o maior valor de 

estatística de p-valor, aceitando a hipótese nula em todas as empresas analisadas, com o 

coeficiente extremamente baixo, próximo de zero, contrariando a expectativa de que existiria 

uma relação negativa entre o fator de risco e o retorno das ações sob análise. A correlação, por 

sua vez, também apresentou o menor valor dentre os fatores incluídos neste modelo, também 

com valores muito próximos de zero.  

 De forma consonante, a Expectativa de Inflação, representada pela Expectativa de IPCA 

no modelo, foi outro fator com resultados pouco satisfatórios para este modelo, apresentando 

um coeficiente médio de -0,0202 e um p-valor médio de 0,4966, também aceitando a hipótese 

nula. É válido, de todo modo, destacar que os casos com o menor p-valor e com coeficientes 

relativamente maiores foram para os setores de consumo cíclico e materiais básicos, que tendem 

a apresentar maior sensibilidade a variações de preço devido a sua elevada elasticidade, no 

primeiro caso, e sua inelasticidade no segundo setor, de todo modo, os resultados variados 

também contrariam a expectativa de manifestação de uma relação positiva entre o fator de risco 

e o retorno das ações. Ainda assim é importante, ao analisar a correlação entre os fatores, 

destacar a elevada correlação média, de 0,855, entre o fator de risco de Expectativa de IPCA e 

o fator de risco monetário, o que se apresenta como uma evidência quantitativa da dinâmica das 

políticas monetárias como forma de combate à inflação. De todo modo, essa evidência também 
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contribui negativamente para a performance do modelo, contribuindo para o efeito de 

multicolinearidade do modelo e a redundância estatística das duas variáveis. 

Com base na análise da elevada correlação entre os fatores de Expectativa de IPCA e 

monetário, com elevados p-valores, elevada correlação e baixa sensibilidade apresentada frente 

ao retorno das ações, foi realizado um novo modelo, utilizando os mesmos dados, porém 

desconsiderando os dois fatores, de modo a entender de que forma o modelo se apresentaria, se 

seria possível observar maior significância estatística e se o modelo pudesse se tornar 

estatisticamente adequado no que diz respeito aos pressupostos de multicolinearidade e 

autocorrelação, que podem ser observados analisando o Número Condição e o resultado do 

teste de Durbin-Watson. Em adição a isso, os modelos puderam ser comparados entre si, por 

meio da análise do R² Ajustado, e Log Likelihood, indicadores da qualidade do modelo, de 

modo que, para a análise comparativa de ambos os casos, quanto maior o valor apresentado, 

mais bem avaliado é o modelo. 

 

Tabela 10: Média dos coeficientes dos diferentes setores da Regressão Linear múltipla do 

modelo desconsiderando Expectativa de IPCA e a Taxa Básica Financeira e os seus respectivos 

indicadores estatísticos. 

 

Significância estatística: ***<1%, **<5% e *<10%. 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

O teste realizado apresentou resultados válidos, de modo que o R² Ajustado do novo 

modelo, desconsiderando a Expectativa de IPCA e a Taxa Básica financeira se apresentou 

ligeiramente maior do que o modelo de 5 fatores, indicando maior eficiência das variáveis na 

explicação do retorno das ações, enquanto o Log Likelihood, que também busca quantificar a 

qualidade do modelo, apresentou valores extremamente próximos, que tiveram uma diferença 

próxima de 1. No que diz respeito ao teste Durbin-Watson para a autocorrelação, ambos os 

modelos apresentaram resultados satisfatórios, com valores próximos de 2 e com desvio padrão 

Consumo Cíclico Consumo Não Cíclico Comunicações Financeiro Materiais Básicos Utilidade Pública

Média do Setor Média do Setor Média do Setor Média do Setor Média do Setor Média do Setor Média Geral

0,0032 0,0030 0,0028 0,0055 0,0054 0,0045 0,0041

0,02725** 0,3320 0,2900 0,3215 0,05** 0,1120 0,1858

-1,3957 -1,1415 -0,9677 -0,5773 -2,3654 -0,9724 -1,2385

0,0435** 0,4053 0,3705 0,3735 0,059* 0,3680 0,2522

0,9012 0,7487 0,5975 1,0434 1,1777 1,0297 0,9340

0*** 0*** 0*** 0*** 0*** 0*** 0,0000

-0,1640 0,1828 0,0071 -0,1344 0,1414 -0,2089 -0,0347

0,02575** 0,004*** 0,2230 0,02075** 0,3977 0*** 0,1021

R² 0,2425 0,1947 0,2130 0,5480 0,3073 0,3620 0,3232

Adjusted R² 0,2413 0,1937 0,2345 0,5475 0,3063 0,3615 0,3248

Condition Number 914,0000 1053,0000 905,5000 1245,7500 1582,6667 1090,0000 1140,9444

Log Likelihood 4591,1250 5087,2333 5767,1500 6008,2250 4689,8000 5180,5000 5201,3222

Durbin Watson 2,0055 1,9720 2,1510 2,2025 1,8603 2,0190 2,0372

Risco de Liquidez (Turnover)

Constante

Risco de Mercado (IBOV)

Risco Cambial (Dólar)

Coeficientes/Setor
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baixo, apresentando indicando desta forma a ausência de autocorrelação deste modelo. Por 

outro lado, o Número de Condição, que busca indicar a presença de multicolinearidade, 

apresentou uma redução significativa, de 1711 para 1140, próximo dos 900, valor ideal para 

indicar a ausência de multicolinearidade no modelo.  

Nesse sentido, é interessante aprofundar a análise do Número de Condição dos 

diferentes setores, expandindo a análise para além da média, haja vista que para o setor de 

consumo cíclico, o Número de Condição foi reduzido de 1409 para 914, valor extremamente 

próximo do ideal para indicação de ausência de multicolinearidade. Na mesma linha, o setor de 

consumo não cíclico foi reduzido de 2489 para 1053, uma redução significante em direção a 

melhor adequação do modelo. O mesmo movimento pode ser percebido no setor de 

comunicações, que teve o valor reduzido de 1133 para 905 e o setor de utilidade pública, 

reduzindo de 1400 para 1090. 
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5) CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

 O presente estudo buscou identificar variáveis que pudessem apresentar impacto no 

retorno de ações de diferentes setores e quantificar este impacto, na tentativa de determinar um 

modelo capaz de ampliar a capacidade explicativa daqueles já presentes no mercado. Nesse 

sentido, foi possível encontrar resultados que apresentaram maior relevância e significância 

estatística do que outros. 

Primeiramente, destaca-se positivamente o fator de risco de liquidez como um fator que 

apresentou casos de elevada significância estatística e grande sensibilidade, sugerindo que o 

risco de liquidez é um importante fator a ser incorporado nos modelos de explicação do retorno 

de ações, em linha com o que foi discutido e apresentado por Weimin Liu (2006) em seu modelo 

de liquidez aumentada, que se demonstrou capaz de ampliar a capacidade explicativa de outros 

testes já realizados por outros autores, incluindo diversos parâmetros em sua análise. O 

resultado promissor do fator de risco de liquidez contribui positivamente para a continuidade 

de estudos associados ao modelo de Liu (2006), seja por meio da inclusão de mais parâmetros, 

em linha com o modelo do autor, ou pelo desenvolvimento de um modelo de simulação de 

portfólios, conforme por ele executado.  

O fator de risco cambial, por mais que tenha apresentado elevada significância 

estatística para o modelo, não apresentou elevada sensibilidade, além de ter apresentado baixa 

correlação com o retorno das ações, ainda assim, é importante destacar a sua adequação para 4 

dos 6 setores sob análise, contribuindo positivamente para a ampliação dos estudos a respeito 

dos modelos de quantificação de risco. 

 O fator de risco de expectativa de inflação, assim como o fator de risco monetário não 

se apresentaram como variáveis significativas para se incorporar ao modelo, além do fato de 

terem se apresentado fortemente correlacionadas e com baixa sensibilidade frente ao retorno de 

ações. Nesse sentido, também cabe observar que a exclusão dessas variáveis não gerou perda 

de capacidade explicativa no modelo, mas por outro lado reduziu incoerências do mesmo.  

O estudo contribuiu para endossar a literatura concernente ao risco cambial e o seu 

impacto no retorno de ações, reforçando que existe uma relação de sensibilidade entre as duas 

variáveis, que se apresenta estatisticamente significativa, por mais que variável entre setores, 

assim como a literatura associada a quantificação do risco de liquidez, sugerindo uma forte 

relação existente entre o retorno das ações e tal variável. 

 Como forma de extensão e continuidade do presente trabalho, sugere-se o 

desenvolvimento de uma análise semelhante àquela proposta por Weimin Liu (2006), de modo 
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a incorporar outros fatores de liquidez em um novo indicador para quantificar este risco. Desta 

forma, espera-se atingir valores com maior significância estatística sem impactar o grau de 

sensibilidade da variável no modelo. 

Cabe destacar, adicionalmente, a hipótese de que a Taxa Básica Financeira pode não ser 

o indicador adequado para quantificar o fator de risco monetário, seja pela sua adesão no 

mercado financeiro, pela forma de apresentação dos dados ou a distribuição dos mesmos. Desta 

forma, é recomendada a realização de novos testes utilizando taxas de juros com maior adesão, 

tais como a SELIC over, ou mesmo alguma abordagem que se aproxime da curva de juros 

amplamente utilizada no mercado financeiro. 

Em vista disso, também não se pode negar a possibilidade de utilizar outros modelos 

estatísticos ou econométricos, ou mesmo ampliar a quantidade de setores, ações e período de 

análise na tentativa de quantificar os riscos apresentados neste trabalho ou outros não 

abordados, como foram feitos por outros autores mencionados no presente estudo, que 

implementaram Autorregressões Vetoriais, incorporaram fatores temporais, entre outras 

abordagens no estudo do comportamento do retorno de ações. 

 Por último, não se pode deixar de notar que foi possível encontrar diferentes resultados 

para os cada setor sob análise, seja na ótica de significância estatística, correlações ou o 

coeficiente por si só. Posto isso, é importante reiterar a possibilidade de desenvolver modelos 

distintos para diferentes setores, considerando características intrínsecas de sua dinâmica e seus 

participantes, dando maior capacidade explicativa para esses modelos, por conseguinte, uma 

análise realizada com abordagem setorial no desenvolvimento do modelo pode resultar na 

dispensa ou substituições de fatores no modelo, proporcionando também maior eficiência no 

uso de dados. 
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7) APÊNDICE 

 

Tabela 10: Coeficientes da Regressão Linear múltipla do modelo de 5 fatores e os seus 

respectivos indicadores estatísticos. 

 

Significância estatística: ***<1%, **<5% e *<10%.  

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Tabela 11: Coeficientes da Regressão Linear múltipla do modelo desconsiderando Expectativa 

de IPCA e a Taxa Básica Financeira e os seus respectivos indicadores estatísticos. 

 

 

Significância estatística: ***<1%, **<5% e *<10%. 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

MGLU3 ALPA3 AMER3 LREN3 BRFS3 MRFG3 BEEF3 VIVT3 TIMS3 BBDC3 BBAS3 ITUB3 SANB4 CSNA3 USIM3 VALE3 CPLE3 ELET3

0,0146 0,0072 0,0098 0,0059 -0,0019 0,0092 0,0041 -0,0011 0,0054 -0,0029 0,0028 0,0011 0,001 0,0068 0,0046 0,0048 0,002 0,0123

0,001*** 0,06* 0,028** 0,08* 0,496 0,006* 0,152 0,687 0,019** 0,199 0,299 0,575 0,292 0,073* 0,285 0,102 0,336 0,017**

-4,5328 -0,5507 -1,2052 -0,9963 -0,0817 -2,906 -0,7195 -0,0266 -1,8571 0,2998 -1,7195 -0,3699 -0,1602 -4,9966 -1,6993 -0,9412 0,1611 -2,3837

0,008*** 0,026** 0,072* 0,018 0,878 0*** 0,144 0,888 0*** 0,511 0,024** 0,185 0,531 0*** 0,004*** 0,336 0,725 0,001***

-0,2643 -0,0405 -0,1134 -0,0924 0,0485 0,0209 -0,1141 0,0635 -0,0267 0,0534 0,0155 0,0045 0,0076 0,1736 0,0998 -0,0596 -0,0367 -0,1031

0,056** 0,722 0,403 0,223 0,557 0,826 0,187 0,327 0,688 0,289 0,804 0,919 0,934 0,132 0,415 0,496 0,593 0,367

0,0028 -0,0029 0,0009 0,0025 -0,0015 -0,0032 0,0056 -0,0024 0,0012 -0,0006 0,0013 0,0001 0,0003 -0,0097 -0,0057 0,0008 0,0006 0,003

0,654 0,496 0,86 0,306 0,645 0,376 0,101 0,311 0,645 0,739 0,583 0,929 0,93 0,026 0,214 0,801 0,813 0,452

1,1245 0,5036 0,9959 0,9731 0,7918 0,8863 0,5676 0,4928 0,4023 1,1388 1,3307 0,8729 0,8323 1,495 0,9245 1,1207 0,8077 1,2505

0*** 0*** 0*** 0*** 0*** 0*** 0*** 0*** 0*** 0*** 0*** 0*** 0*** 0*** 0*** 0*** 0*** 0***

-0,1699 -0,1924 -0,1688 -0,1362 0,1444 0,2512 0,1518 -0,0433 0,0576 -0,0959 -0,2564 -0,0832 -0,1007 0,0503 0,0262 0,3448 -0,1553 -0,2606

0,045** 0,007*** 0,043** 0,001*** 0,006*** 0*** 0,006*** 0,276 0,173 0,001*** 0*** 0,002*** 0,081* 0,478 0,736 0*** 0*** 0***

R² 0,221 0,099 0,186 0,469 0,234 0,227 0,124 0,189 0,284 0,694 0,644 0,613 0,242 0,393 0,175 0,356 0,352 0,373

Adjusted R² 0,219 0,097 0,184 0,467 0,232 0,225 0,122 0,187 0,282 0,693 0,644 0,612 0,241 0,392 0,173 0,354 0,35 0,371

Condition Number 2700,00 465,00 1080,00 1380,00 1350,00 4917,20 1200,00 636,00 1630,00 2070,00 2560,00 1380,00 593,00 2640,00 998,00 2410,00 1390,00 1410,00

Log Likelihood 4178,1 4205,6 4213,8 5774,4 5221,8 4917,2 5125 5831,5 5703,5 6496,1 5843 6680,4 5015,6 4566,1 4363,6 5143,9 5621,5 4740,2

Durbin Watson 1,94 2,202 1,844 2,05 1,867 2,032 2,022 2,238 2,065 2,084 2,031 2,218 2,482 1,909 1,735 1,944 2,066 1,974

Consumo Cíclico Consumo Não Cíclico Comunicações Financeiro Materiais Básicos Utilidade Pública

Constante

Turnover

Expectativa de IPCA

Taxa Básica Financeira

Retorno IBOV

Retorno Dólar

Coeficientes/Empresa

MGLU3 ALPA3 AMER3 LREN3 BRFS3 MRFG3 BEEF3 VIVT3 TIMS3 BBDC3 BBAS3 ITUB3 SANB4 CSNA3 USIM3 VALE3 CPLE3 ELET3

0,0031 0,0026 0,0048 0,0024 -0,0006 0,0081 0,0016 0,0006 0,0049 1,617E-05 0,0043 0,0016 0,016 0,0072 0,0057 0,0032 0,0007 0,0083

0,001*** 0,045** 0,052* 0,011** 0,72 0*** 0,276 0,58 0*** 0,986 0,02** 0,038** 0,242 0,003*** 0,005*** 0,142 0,224 0***

1,1278 0,5057 0,9974 0,9739 0,7914 0,8868 0,5678 0,4925 0,7024 1,1384 1,3302 0,8728 0,8322 1,4964 0,9245 1,11211 0,808 1,2513

0*** 0*** 0*** 0*** 0*** 0*** 0*** 0*** 0*** 0*** 0*** 0*** 0*** 0*** 0*** 0*** 0*** 0***

-0,1652 -0,1892 -0,167 -0,1347 0,144 0,2522 0,1521 -0,0435 0,0576 -0,096 -0,2574 -0,0831 -0,1009 0,0521 0,0268 0,3454 -0,1578 -0,2599

0,051* 0,007*** 0,045** 0*** 0,006*** 0*** 0,006*** 0,274 0,172 0,001*** 0*** 0,002*** 0,08* 0,463 0,73 0*** 0*** 0***

-3,2804 -0,4042 -1,1687 -0,7294 -0,0477 -2,9061 -0,4708 -0,0575 -1,8778 -0,0438 -1,674 -0,4154 -0,1758 -4,133 -1,7176 -1,2455 0,1543 -2,0991

0,009*** 0,084* 0,06* 0,021** 0,921 0*** 0,295 0,741 0*** 0,911 0,027** 0,075* 0,481 0,002*** 0,003*** 0,174 0,735 0,001***

R² 0,218 0,098 0,185 0,469 0,234 0,227 0,123 0,188 0,238 0,693 0,644 0,613 0,242 0,392 0,174 0,356 0,352 0,372

Adjusted R² 0,217 0,096 0,184 0,468 0,233 0,226 0,122 0,187 0,282 0,693 0,643 0,613 0,241 0,391 0,173 0,355 0,351 0,372

Condition Number 1620,00 367,00 821,00 848,00 1010,00 1250,00 899,00 481,00 1330,00 1460,00 2100,00 948,00 475,00 2080,00 818,00 1850,00 1150,00 1030,00

Log Likelihood 4174,2 4203,8 4212,8 5773,7 5221,7 4916,3 5123,7 5831 5703,3 6495,1 5841,9 6680,4 5015,5 4563,2 4362,7 5143,5 5621,2 4739,8

Durbin Watson 1,934 2,196 1,843 2,049 1,866 2,03 2,02 2,237 2,065 2,082 2,028 2,218 2,482 1,904 1,734 1,943 2,065 1,973

Utilidade PúblicaConsumo Cíclico Consumo Não Cíclico Comunicações Financeiro Materiais Básicos
Coeficientes/Empresa

Constante

Retorno IBOV

Retorno Dólar

Turnover
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