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Resumo

iii

Este trabalho apresenta um estudo sobre a possibilidade de estimação dos betas de 

mercado a partir de dados contábeis, através da aplicação de modelos teóricos e 

testes empíricos que relacionam conceitos de finanças corporativas com elementos 

da teoria de portfolios. A amostra deste estudo é composta por empresas que 

apresentaram ações negociadas na Bolsa de Valores de São Paulo durante o 

período de 1995 a 2003. Adicionalmente, examinou-se a possibilidade de melhorar o 

processo de previsão de betas de mercado utilizando-se betas históricos associados 

a indicadores contábeis. Para verificar a relação entre indicadores contábeis e betas 

de mercado, foram selecionados quatro grupos de variáveis: betas contábeis, graus 

de alavancagem, indicadores de estrutura de capital e indicadores contábeis 

operacionais. A hipótese de existência de relações lineares entre essas medidas foi 

verificada através da aplicação de testes estatísticos de associação e regressões 

simples e múltiplas. Os resultados indicam que o grau de alavancagem financeira e 

a estrutura de capital apresentam correlações positivas e estatisticamente 

significantes com os betas de mercado, enquanto o crescimento do ativo e a taxa de 

pagamento de dividendos mostraram associações negativas, também de elevada 

significância. Foram encontradas fortes evidências de que os indicadores contábeis 

podem ser utilizados para melhorar a previsão de betas de mercado, principalmente 

quando associados a betas históricos.



Abstract
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This thesis presents a research about the possibilíty of estimating market betas from 

accounting data, by applying theoretical models and empirical tests which connect 

corporate finance concepts with portfolio theory elements. The sample includes 

companies whose stocks were traded in the Brazilian Stock Market (Bovespa) during 

the period 1995 - 2003. As a complementary objective, it was also analyzed the 

possibility of improving future market betas forecasts, by associating historical betas 

with accounting variables. In order to investigate the relationship between accounting 

data and market betas, four groups of variables were selected: accounting betas, 

degrees ofoperating and financial leverage, capital structure indicators and operating 

accounting measures. The hypothesis of linear relationship between these variables 

was verified not only by statistical tests of association, but also by simple and multiple 

regressions. The results show that the degree of financial leverage and capital 

structure have positive and statistically significant correlation with market betas, while 

asset growth and dividend payout present significant negative association. Strong 

evidence was found to support that accounting variables can be used to improve the 

estimation of market betas, specially when associated with historical betas.
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1 O PROBLEMA DE PESQUISA

1.1 Situação Problema

1

O modelo mais empregado para estimativa do custo de capital próprio de uma 

empresa é o Capital Asset Pricing Model (CAPM), proposto originalmente por 

Sharpe, Lintner e Mossin na década de 60. Esse modelo pressupõe que a única 

parcela do risco de um investimento que deve ser remunerada corresponde ao risco

Nesse contexto, estimar corretamente o custo do capital próprio torna-se uma 

atividade de fundamental importância na gestão financeira da empresa, sendo 

necessária para a execução de diversas funções, tais como: orçamento de capital, 

definição da estrutura de capital, estabelecimento da política de dividendos e 

controladoria financeira.

To explain all nature is too difficult a task for any one 
man or even for any one age. 'Tis much better to do a 

little with certainty, and leave the rest for others that 
come after you, than to explain all things.

(Isaac Newton)

A estimativa do custo de capital próprio de uma empresa deve partir do conceito de 

custo de oportunidade, associado ao retorno que um investidor poderia obter 

aplicando seus recursos em um investimento alternativo equivalente. A dificuldade, 

no entanto, reside na definição do que é um investimento equivalente e, 

especialmente, em como realizar o ajuste pelo nível de risco de cada negócio.

A literatura financeira reconhece que o objetivo principal de uma empresa de 

negócios é a criação de valor para seus acionistas e, para atingi-lo, o administrador 

financeiro deve identificar boas oportunidades de investimento e buscar formas de 

financiamento para implementá-las, atuando como um intermediário entre os 

fornecedores de recursos e os responsáveis pelas operações da empresa. Nesse 

processo, a empresa irá criar valor quando o retorno sobre o capital dos acionistas 

aplicado na empresa for superior ao custo por eles exigido.
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conjuntural, medido pelo beta do ativo em relação a uma carteira de mercado 

diversificada.

Outra solução possível é buscar relações entre betas de mercado e indicadores 

contábeis para empresas listadas em bolsas de valores, e supor que as associações 

sejam válidas também para empresas de capital fechado. Os diversos indicadores 

de betas contábeis e os modelos teóricos que sustentam essas relações são 

apresentados no Capítulo 2 - Fundamentação Teórica.

Quando as empresas não possuem ações em bolsa, uma alternativa é a utilização 

de um beta contábil1, também denominado beta contabilístico, que procura mensurar 

o risco conjuntural de uma empresa a partir da variação de seus resultados 

contábeis, minimizando ou eliminando a necessidade de utilização de valores de 

mercado.

Conforme Beaver, Ketler e Scholes (1970, p. 654), “o sistema contábil de uma 

empresa gera informações que muitos consideram como medidas de risco”. De fato, 

muitas linhas de pesquisa anteriores já evidenciaram associações entre indicadores 

contábeis e o risco apresentado pela empresa, como, por exemplo, os trabalhos 

seminais de Beaver (1966) e Altman (1968), que estudaram previsões de insolvência 

e classificações de crédito a partir de indicadores contábeis.

Essas pesquisas, iniciadas na década de 60, no entanto, estão focadas no risco de 

crédito, e preocupam-se, principalmente, com as variações negativas nos preços dos

A forma mais usual de se estimar o beta do capital próprio de uma empresa é 

realizar uma regressão entre os retornos observados para as ações dessa empresa 

e os retornos de um índice de mercado tomado como referência. Esse 

procedimento, no entanto, requer que a companhia seja listada em Bolsa de Valores 

e, portanto, é aplicável apenas a empresas de capital aberto com ações 

regularmente negociadas.

1 Os dicionários Houaiss e Aurélio fazem menção apenas ao termo contábil. Neste último: [Do it. contabile.] Adj. 2 g. 
Bras. 1. Referente à ciência da contabilidade: normas contábeis. ~ V. moeda [PI.: contábeis.]. Considerando que o 
verbete contabilístico ainda não consta desses dicionários, neste texto optou-se pela forma “beta contábil”.
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ativos (downside), enquanto as medidas de risco propostas pela Teoria de Portfolios 

- desvio-padrão (ou variância) e beta - são medidas simétricas, que medem a 

variabilidade total dos retornos, seja positiva ou negativa.

Assim, este trabalho preocupa-se não tanto com os valores observados para os 

betas de mercado, mas sim com a sua relação com as características da empresa, 

mensuradas através de seus indicadores contábeis.

Os primeiros estudos que buscaram alguma associação entre medidas contábeis e 

betas de ações foram realizados na década de 70, e encontraram correlações 

positivas entre a variabilidade dos resultados contábeis e o beta das ações. Os 

principais resultados desses estudos são apresentados na seção 2.4 - Testes 

Empíricos Anteriores.

Conforme Beaver, Kettler e Scholes (1970, p. 659), as medidas de risco advindas da 

contabilidade podem ser vistas como substitutas para a variabilidade total dos fluxos 

de caixa, pois refletem tanto efeitos conjunturais quanto específicos da empresa. 

Porém, se os componentes sistémicos e próprios do risco forem positivamente 

correlacionados, então é possível que essas medidas sejam utilizadas como 

aproximações para o risco conjuntural.

Em última instância, as medidas que representam o retorno efetivo que um 

investidor obtém ao adquirir um ativo são aquelas baseadas em preços de mercado, 

e não nos indicadores contábeis. No entanto, como colocam Beaver, Ketler e 

Scholes (1970, p. 654), o nosso conhecimento dos determinantes do risco associado 

a esses retornos é incompleto, pois não se sabe quais variáveis exógenas 

influenciam as mudanças de preços dos ativos no mercado, que são o resultado 

líquido dos processos decisórios de toda a comunidade de investidores.

Dessa forma, esta tese pretende aprofundar a discussão sobre os fatores 

associados ao risco conjuntural das ações de uma empresa e, mais 

especificamente, busca uma resposta para o seguinte problema de pesquisa: 

“Existe alguma relação entre os indicadores contábeis de uma empresa e o 

risco conjuntural de suas ações?”



1.2 Objetivos da Pesquisa

1.3 Metodologia Empregada
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A hipótese de existência de alguma relação entre essas medidas foi verificada 

através da aplicação de testes estatísticos de associação.

O objetivo principal desta pesquisa é identificar, para as empresas que apresentam 

ações negociadas na Bolsa de Valores de São Paulo, se existe alguma relação entre 

seus indicadores contábeis e o beta de mercado de suas ações.

A relação completa de indicadores e testes estatísticos utilizados, assim como um 

detalhamento da metodologia, podem ser encontrados no Capítulo 3 - Metodologia 
de Pesquisa.

Para atender ao objetivo secundário, o período total do estudo foi subdividido em 

dois subperíodos, de forma que os indicadores contábeis e os betas de mercado do 

primeiro pudessem ser utilizados para estimar os betas de mercado do segundo.

O objetivo secundário consiste em examinar se é possível melhorar o processo de 

previsão de betas futuros, através da utilização de betas históricos associados a 
indicadores contábeis.

Para verificar a relação entre indicadores contábeis e betas de mercado — que 

constitui o objetivo principal da pesquisa - é necessário selecionar os indicadores 

contábeis que representem as características das empresas que se pretende 

analisar, além de definir os procedimentos para estimação dos betas de mercado.



1.4 Justificativa do Tema
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De acordo com Beaver, Ketler e Scholes (1970, p.655), o papel tradicional dos 

dados contábeis na avaliação de títulos sempre esteve relacionado com a análise do 

valor intrínseco, em que os dados contábeis eram utilizados para avaliar o valor 

intrínseco dos títulos, para encontrar aqueles super ou subvalorizados. No entanto, 

no contexto de um mercado eficiente, não seria possível obter retornos anormais 

utilizando essa metodologia, pois todas as informações contábeis já deveriam estar 

refletidas nos preços correntes.

Nesse caso, qual o papel dos dados contábeis nas decisões dos investidores? 

Segundo os autores, uma possível resposta é que os dados contábeis podem ser 

úteis para o investidor avaliar o risco de seus títulos, de forma que possa selecionar 

o portfolio que maximize sua utilidade. Se os dados contábeis puderem ser utilizados 

para realizar previsões de qualidade superior, isso será uma demonstração tangível 

de uma área na qual o uso de dados contábeis pode levar a uma melhoria no 

processo decisório dos agentes económicos.

Nesse contexto, as pesquisas que utilizam variáveis contábeis como proxies para 

fatores de risco têm potencial para indicar os reais determinantes do risco da 

empresa e, desse modo, podem levar a uma melhoria dos modelos preditivos de 

risco conjuntural.

Esses mesmos autores mencionam, ainda, que as estimativas de betas contábeis 

possibilitam uso prático nas situações em que não existam dados de mercado. 

Como exemplo, citam a possibilidade de determinação do custo de capital para

Ryan (1997, p. 88) e Garrod e Mramor (1998, p. 3) acrescentam que as medidas de 

risco ex post utilizadas em finanças não são boas preditoras do risco futuro, não 

apenas porque o risco se altera ao longo do tempo mas também porque apresentam 

ruído. Adicionalmente, afirmam que os modelos financeiros de risco, como o CAPM, 

não identificam os fatores operacionais e as contingências ambientais que 

influenciam o risco, enquanto os modelos contábeis se aproximam mais de 

identificar quais são os fundamentos económicos que determinam essas relações.



1.5 Descrição dos Capítulos
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empresas de capital fechado, ofertas públicas iniciais, orçamento de capital para 

divisões e privatizações. Além dessas, Hill e Stone (1980, p. 595) acrescentam uma 

aplicação relevante do ponto de vista social, que é a regulamentação de tarifas 

públicas baseadas em medidas contábeis de retorno justo.

Dessa forma, o tema em estudo pode ser de amplo interesse e atende não apenas 

aos investidores do mercado de capitais, mas também aos gestores das empresas, 

governos e agências regulatórias pois, além de atualizar pesquisas anteriores, 

apresenta um modelo para estimativa de betas a partir de dados contábeis, que 

pode ser aplicável a diversas situações nas quais não há dados de mercado 

disponíveis.

Conforme Ryan (1997, p. 83), uma limitação das pesquisas relacionando números 

contábeis ao risco conjuntural das ações é que a maior parte dos trabalhos foi 

publicada na década de 70 e, portanto, emprega modelos do ambiente económico e 

dos dados gerados pelo sistema contábil daquela época. Lopes (2002, p. 48) 

complementa ressaltando que os resultados dos trabalhos de Beaver e outros da 

década de 70 estão praticamente inexplorados.

Esta tese está organizada em cinco capítulos. Neste primeiro, descreve e justifica o 

tema e o objetivo do trabalho. A seguir, a Fundamentação Teórica apresenta o corpo 

conceituai que sustenta o desenvolvimento da pesquisa e traz uma revisão da 

literatura sobre o tema, apresentando, também, os resultados dos principais testes 

empíricos já realizados. O terceiro capítulo, Metodologia da Pesquisa, justifica a 

amostra e o período escolhidos para a realização do estudo e trata dos métodos e 

instrumentos empregados na coleta e análise dos dados, bem como de suas 

limitações. O capítulo 4 traz a Apresentação e Discussão dos Resultados e o último
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expõe as Considerações Finais, acompanhadas de recomendações para estudos 

futuros.



2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 Betas Contábeis

2.1.1 Risco Conjuntural e Risco Total

As premissas do CAPM são (SHARPE, ALEXANDER e BAILEY, 1995, p. 162):

8

O risco total de uma empresa está relacionado à variabilidade de seus retornos e 

pode ser subdividido em duas porções: o risco conjuntural (também denominado 
risco sistémico2) é a parcela que está relacionada ao mercado como um todo, 

enquanto o risco próprio (ou específico, ou idiossincrático) representa a variabilidade 

decorrente de aspectos específicos da empresa.

1. os investidores avaliam os portfolios através de seus retornos esperados 

e desvios-padrões num horizonte de um período;

The latest authors, like the most ancient, strove to 
subordinate the phenomena of nature to the laws of 

mathematics.
(Isaac Newton)

A justificativa teórica para a utilização do beta como medida relevante do risco de um 

ativo é o Modelo de Precificação de Ativos Financeiros (CAPM - Capital Asset 

Prícing Model), cujo crédito pelo desenvolvimento inicial é geralmente atribuído a 
Sharpe3 (1964), Lintner (1965a, 1965b) e Mossin (1966).

2 Em português também é de uso corrente a denominação risco sistemático. Como exemplos, veja Ross, Westerfield e
Jaffe (2002, p. 223), traduzido por Antonio Zoratto Sanvicente, Brigham, Gapenski e Ehrhardt (2001, p. 191), 
traduzido por Alexandre Loureiro Guimarães Alcântara e José Nicolas Albuja Salazar, com revisão técnica de José 
Carlos Guimarães Alcântara e Assaf Neto (2003, p. 222).

3 Sharpe (1964, p.427) reconhece em uma nota de rodapé que Jack L.. Treynor desenvolveu de forma independente
um modelo similar, que no entanto não foi publicado. Jensen (1972, p. 43) referencia este manuscrito como 
TREYNOR, Jack L. Toward a theory of market value of risky assets. (unpublished manuscript, 1961), datando-o 
portanto como anterior ao artigo de Sharpe.



6. impostos e custos de transação são irrelevantes;

7. todos

investimentos;

8. a taxa livre de risco é a mesma para todos os investidores;
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10. os investidores têm expectativas homogéneas, o que significa que têm as 

mesmas percepções em relação aos retornos esperados, desvios- 

padrões e covariâncias dos ativos.

5. existe uma taxa livre de risco na qual os investidores podem tanto aplicar 

recursos quanto tomar empréstimos;

Embora tais premissas sejam muito restritivas em relação à prática atual dos 

mercados financeiros, muitas delas podem ser eliminadas sem grandes alterações 

nos resultados do modelo. Por exemplo, uma versão zero-beta do CAPM foi 

desenvolvida por Black (1972), na qual é eliminada a necessidade da premissa que 

requer que os investidores possam aplicar ou tomar emprestado à taxa livre de risco.

2. os investidores nunca estão satisfeitos e, portanto, escolhem sempre os 

portfolios de maior retorno esperado quando as demais características 

são semelhantes;

3. os investidores são avessos ao risco e, portanto, escolhem sempre os 

portfolios de menor desvio-padrão quando as demais características são 

semelhantes;

9. não há custos para a obtenção de informações e elas estão, 

instantaneamente, disponíveis para todos e

os investidores têm o mesmo horizonte de avaliação de

4. os ativos individuais são infinitamente divisíveis, significando que um 

investidor pode comprar uma fração de um ativo se ele quiser;
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Como exemplo de sua afirmação, Ryan (1997, p. 86) menciona que uma implicação 

importante do CAPM é que as empresas não deveriam diversificar ou fazer hedge de 

riscos próprios, pois a redução no risco total da empresa decorrente dessa proteção 

teria valor zero se fosse isenta de custos, e valor negativo se apresentasse custos. 

Entretanto, no mundo real as empresas se protegem desses riscos, e ele aponta 

como razões os custos de falência, impostos, custos de transações e a presença de 

administradores e investidores pouco diversificados, elementos esses que não 

existiriam em mercados eficientes.

Assim, neste trabalho não há preocupação com a validade ou não do CAPM, e nem 

tampouco com a sua superioridade em relação a outros modelos de apreçamento. O 

foco do trabalho reside apenas na análise do beta como fator de risco, sendo útil 

para qualquer modelo que leve em consideração o risco conjuntural.

Embora a validade do CAPM tenha sido extensivamente discutida nas últimas 
décadas4, mesmo os trabalhos que evidenciam imperfeições no modelo mostram 

que apesar de o beta de mercado não ser o único fator de risco relevante na 

determinação do retorno de ativos e portfolios, ele continua sendo uma variável 
significativa5.

O CAPM afirma que num mercado eficiente apenas o risco conjuntural deve ser 

remunerado, pois o risco próprio pode ser eliminado por diversificação. Ryan (1997, 

p. 86), no entanto, afirma que “na realidade, o risco idiossincrático pode ser 

apreçado quando este risco não for diversificável, por exemplo devido a imperfeições 

de mercado".

4 Alguns dos principais estudos que validaram o CAPM são os de Black, Jensen e Scholes (1972) e Fama e MacBeth
(1973). No sentido oposto, Banz (1981), Basu (1977), Lakonishok e Shapiro (1986) e Fama e French (1992) 
mostraram que o CAPM é insuficiente para a explicação dos retornos dos ativos.

5 Fama e French (1992), por exemplo, apresentam um modelo de três fatores que, além do risco de mercado, leva em
consideração o tamanho da empresa e seu índice de valor contábil sobre valor de mercado, demonstrando que esse 
modelo tem poder de explicação superior ao CAPM. No entanto, seus resultados mostram que os prémios de retorno 
para cada fator de risco foram 0,43% am (mercado), 0,27% am (tamanho) e 0,40% am (valor contábil sobre valor de 
mercado).



2.1.2 Definições de Betas Contábeis

Beaver e Manegold (1975, p. 231):

Hill e Stone (1980, p. 596):

11

Em relação ao retorno contábil a ser utilizado, sugerem-se várias medidas diferentes 

e até a utilização de fluxos de caixa ao invés de lucros:

Pereiro (2002, p. 125) define um beta contábil como uma medida que 

“reflete a sensibilidade dos retornos contábeis de uma empresa em 

relação aos retornos contábeis do mercado inteiro”, acrescentando que 

os retornos contábeis podem ser calculados tanto a partir do lucro 

operacional quanto do lucro líquido e que o retorno contábil do mercado 

pode ser calculado tanto utilizando-se empresas listadas em Bolsa (um 

método híbrido entre contábil e mercado) quanto todas as empresas do 

mercado (listadas e não listadas).

A maior parte dos autores define beta contábil como uma medida análoga ao beta de 

mercado, simplesmente substituindo taxas de retornos de ações por medidas de 

retorno contábil e utilizando índices contábeis consolidados para todas as empresas 

como índice de mercado:

“A security's accounting beta is the ratio of the covariance of a security's 
accounting return series with an economy-wide index of accounting returns 
divided by the variance of the economy-wide returns6."

"we use accounting beta as a generic term for the systematic sensitivity of 
some measure of accounting return to a broad-based index of that same 
return. An accounting beta is an accounting analogue to the market beta. 
Implicit in the analogy is the assumption that accounting returns are 
generated by a statistical process structurally similar to that generating stock 
market returns”7.

8 Tradução: O beta contábil de um ativo é dado pela covariância entre a série de retornos contábeis do ativo e a série 
de retornos de um índice económico global dividida pela variância dos retornos do Índice económico global.

7 Tradução: Nós usamos o beta contábil como um termo genérico para a sensibilidade sistemática de uma medida de 
retorno contábil em relação a um índice global desse mesmo retomo. Um beta contábil é um análogo contábil ao beta 
de mercado. Está implícita na analogia a premissa de que os retornos contábeis são gerados por processos 
estatísticos estruturalmente similares aos que geram os retornos de mercado das ações.



2.2 Associação entre Medidas Contábeis e Risco Conjuntural
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Conforme Beaver, Kettler e Scholes (1970, p. 659), embora nenhuma das medidas 

contábeis tradicionais seja explicitamente definida em termos da covariância dos 

retornos, elas realmente tentam destacar alguns aspectos da incerteza associada ao 

fluxo de lucros (ou retornos) da empresa.

Um outro argumento proposto por Beaver e Manegold (1975, p. 234) é que o lucro 

das empresas é um dos principais direcionadores nos modelos de avaliação de 

empresas e existem várias evidências empíricas que mostram que mudanças 

inesperadas nos lucros estão associadas a mudanças inesperadas no valor de 
mercado dos ativos8. Dessa forma, pode-se argumentar que mudanças dos lucros 

afetam a volatilidade dos preços de mercado.

Brealey e Myers (2003, p. 237) diferenciam beta contábil (accounting 

beta) de beta de fluxo de caixa (cash-flow beta), afirmando que eles são 

“como um beta real, exceto pelo fato de que mudanças nos lucros 

contábeis ou nos fluxos de caixa são utilizadas no lugar das taxas de 

retorno dos ativos”. Ressalte-se, nesse parágrafo, a opinião de que, para 

esses autores, o beta real (real beta) é o beta de mercado.

Uma limitação da utilização de medidas de risco contábeis como indicativas do risco 

conjuntural de uma ação é que elas refletem, também, as características específicas 

da empresa, espelhando, portanto, o seu risco total. Assim, numa abordagem 

normativa, essas medidas poderiam ser utilizadas como aproximações do beta 

apenas se fosse demonstrada uma correlação positiva entre os componentes 

sistémicos e próprios do risco das empresas.

8 Como exemplos desses estudos, Beaver e Manegold (1975, p. 234) citam Bali e Brown (1968) e Beaver e Dukes 
(1972 e 1973)



a) Taxa de Pagamento de Dividendos (Dividend Payouf)

b) Crescimento
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Beaver, Ketler e Scholes (1970, p. 660) argumentam que baixas taxas de 

pagamento de dividendos podem ser associadas a empresas mais arriscadas pois, 

se os administradores buscam seguir uma política de estabilização de dividendos e 

não gostam de diminuir as distribuições uma vez que determinado nível é 

estabelecido, então as empresas com maior variabilidade nos lucros irão pagar um 

percentual menor de dividendos, para evitar que em dado período seja necessário 

distribuir mais que 100% do lucro do exercício. Assim, a taxa de pagamento de 

dividendos pode ser vista como uma aproximação para a percepção dos 

administradores sobre a incerteza associada aos lucros da companhia.

Embora a estimativa mais direta de um beta contábil possa ser feita realizando-se 

apenas uma regressão entre as medidas de retorno contábil da empresa (por 
exemplo, o retorno sobre património líquido) e uma medida que represente o retorno 

agregado do mercado (por exemplo, a média dos retornos sobre património líquido 

de todas as empresas), foram realizadas algumas pesquisas verificando a 

possibilidade de utilização de outras medidas contábeis como estimativas para o 

risco conjuntural da empresa. Essas medidas estão apresentadas a seguir:

aumento nos ativos da empresa9

9 A métrica efetivamente utilizada foi o crescimento logarítmico, obtido a partir do logaritmo natural do quociente entre o 
valor final dos ativos e o valor no inicio do período.

Beaver, Kettler e Scholes (1970, p. 660-661) mediram o crescimento através do 
e partiram da premissa de que taxas de 

crescimento excessivas podem ser causadas por três fatores: (a) excesso de 

oportunidades de investimentos em que a rentabilidade esperada excede o custo do 

capital; (b) taxas de retorno ex post superiores ao retorno esperado durante vários 

períodos consecutivos e (c) uma política de dividendos que resulte numa retenção 

de lucros maior do que a média.

. , , _. . Dividendos PagosDividend Payout =---------------------------
Lucro Disponível aos Acionistas Ordinários



c) Endividamento
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Em relação ao primeiro fator, numa economia competitiva, as possibilidades de 

lucros extraordinários de qualquer empresa diminuirão assim que outras empresas 

entrarem no mercado. Dessa forma, é necessário saber por quanto tempo essas 

oportunidades irão se sustentar e, embora a resposta dependa de inúmeras 

condições (por exemplo, barreiras à entrada de novos competidores, obtenção de 

patentes, etc.), os autores afirmam que se observa que esses lucros excepcionais 

são mais voláteis, o que leva a uma associação positiva entre taxas de crescimento 

e risco.

Sobre o segundo fator, pode-se argumentar que empresas com muito risco têm 

maior probabilidade de apresentar uma série de valorizações expressivas mas, por 

outro lado, também têm maior probabilidade de ter uma série de desvalorizações 

expressivas, o que impede o estabelecimento de uma relação tão direta quanto no 

caso anterior.

Beaver (1966, p. 87), também, apresenta um indício da associação positiva entre 

endividamento e risco, mostrando que os índices de endividamento foram os que 

apresentaram a terceira maior capacidade de previsão de dificuldades financeiras

Conforme demonstram os trabalhos sobre a estrutura de capital10, à medida que as 

dívidas aumentam, os ganhos dos acionistas se tornam mais voláteis. Dessa 

maneira, o endividamento pode ser usado como uma medida do risco criado pela 

estrutura de capital da empresa.

10 A origem dessa linha de pesquisa é, geralmente, atribuída a Modigliani e Miller (1958) e Durand (1959). Suas 
discussões se intensificaram durante a década de 60 e até hoje são objeto de pesquisas, apresentando pontos não 
resolvidos. Uma breve apresentação dos principais pontos de debate pode ser encontrada em Durand (1989).

No que se refere ao terceiro fator, conforme discutido na seção anterior, uma política 

de baixa distribuição de dividendos pode ser indicativa de maior risco e, como 

empresas que distribuem menos dividendos tendem a apresentar maiores taxas de 

crescimento, então a taxa de crescimento, também, seria positivamente 

correlacionada com o risco.



d) Liquidez

e) Tamanho do Ativo
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entre as analisadas naquele trabalho11. Dentre os índices de endividamento 

estudados, o que apresentou maior taxa de acertos foi a dívida total (dívida corrente 

+ dívida de longo prazo + ações preferenciais) sobre o ativo total.

Beaver, Ketler e Scholes (1970, p. 662) argumentam que ativos líquidos têm um 

retorno menos volátil que os ativos não-circulantes. No limite, o caixa pode ser visto 

como um ativo “livre de risco”, com retorno igual a zero e volatilidade zero (ignorando 

o risco inflacionário). No entanto, os autores acreditam que esse não é um fator 

muito relevante e que as diferenças de risco entre as empresas são mais bem 

explicadas pela diferença de risco dos ativos não-correntes. A medida de liquidez 

por eles selecionada foi a de liquidez corrente, mas eles afirmam que num estudo 

piloto, outras medidas foram utilizadas com resultados semelhantes.

Beaver, Ketler e Scholes (1970, p. 662) afirmam que “há uma grande crença de que 

empresas maiores são menos arriscadas do que as menores”, e apontam como 

evidências o Dun’s Review - de Dun e Bradstreet - que indica uma frequência de 

falências menor para empresas maiores, e os trabalhos de Horrigan (1966), que 

mostrou que a principal variável preditiva do rating das dívidas é o tamanho do ativo 

total, e de Hickman (1958), que mostrou que os ratings dos títulos de dividas estão 

associados com a frequência relativa de default.

Adicionalmente, pode-se demonstrar que, se os retornos dos ativos individuais não 

forem perfeitamente correlacionados, e se as empresas maiores tiverem ativos mais 

diversificados, então elas apresentarão uma variância da taxa de retorno menor que 

as empresas menores. Alexander (1949) demonstra esse resultado empiricamente,

11 As duas primeiras foram o fluxo de caixa em relação ao ativo total e o lucro em relação ao ativo total, 
respectivamente. Os eventos considerados por Beaver (1966) como determinantes para classificar uma empresa 
como uma que apresentou dificuldades financeiras foram: falência, incapacidade de pagamento de dividendos 
preferenciais, default de dívidas e estouro de limite de conta corrente.



f) Variabilidade dos Lucros

g) Covariância dos Lucros
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comparando o tamanho de empresas industriais americanas com a dispersão de 

suas taxas de retorno.

Deve-se ressaltar, no entanto, que, nas condições do CAPM, essa redução do risco 

decorrente da diversificação dos ativos em uma empresa maior representa apenas a 

eliminação do risco próprio da empresa e, portanto, não adiciona valor ao acionista, 

que poderia compor por si só uma carteira diversificada. Assim, a menos que haja 

associação positiva entre risco total e risco conjuntural, não há razão a priori para 

acreditar que empresas maiores apresentem risco conjuntural menor.

A variabilidade dos lucros representa, em última análise, o risco total que o acionista 

enfrenta ao investir numa determinada empresa e, de acordo com Beaver, Ketler e 

Scholes (1970) e Rosenberg e McKibben (1973), é a variável contábil mais 

fortemente relacionada ao risco conjuntural das ações.

Beaver, Ketler e Scholes (1970) utilizaram como medida de variabilidade dos lucros 

o desvio-padrão do índice lucro-preço, considerando como numerador o lucro líquido 

e como denominador, o valor de mercado das ações. Os autores afirmam que num 

estudo piloto utilizaram, também, o valor contábil e o valor total dos ativos, mas os 

resultados foram menos consistentes.

Para obter uma estimativa de um beta contábil, os autores realizaram uma 

regressão considerando como variável dependente a série temporal do índice lucro 

líquido sobre valor de mercado das ações da empresa e como variável independente 

a média aritmética simples desse índice para todas as empresas.

Beaver, Ketler e Scholes (1970, p. 663) argumentam que se o beta de mercado 

representa o conceito de risco conjuntural, então o enfoque mais direto para se obter 

uma associação entre medidas contábeis e risco conjuntural é estimar um beta a 

partir de retornos contábeis.



2.2.1 Fatores que Influenciam o Beta

a) Fontes de Risco Operacional

I

b) Multiplicadores de Risco
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Na classificação de Ryan (1997, p. 87), as fontes de risco operacional são os fatores 

que afetam a variância e as covariâncias da margem de contribuição e incluem, 

portanto, variações de preços e quantidades dos produtos e serviços vendidos e 

seus insumos. Tais riscos individuais não podem ser somados diretamente, pois 

uma firma pode, por exemplo, utilizar um plano de participação nos lucros para criar 

uma correlação positiva entre o custo de sua mão-de-obra e as suas receitas, 

reduzindo, assim, seu risco operacional.

Brealey e Myers (2003, p. 237), no entanto, ressaltam a diferença entre o risco 

operacional da empresa e seu beta, ilustrando com um exemplo de prospecção de 

ouro: embora os investidores desse negócio enfrentem incertezas muito grandes, o 

fato de eles ficarem ricos ou não é independente da performance do portfolio de 

mercado. Assim, esse investimento apresenta um elevado desvio-padrão, porém um 

beta relativamente baixo. Portanto, o que realmente influencia o beta da empresa é a 

relação entre os seus lucros e os lucros agregados do mercado e, desse modo, 

empresas cujos lucros são muito dependentes da performance da economia como 

um todo tendem a apresentar betas elevados e, por conseguinte, devem oferecer 

maiores taxas de retorno.

Ainda adotando a proposta de Ryan (1997, p. 87), a alavancagem funciona como um 

multiplicador do risco, mas não o cria. Assim, uma empresa com variância zero em 

sua margem de contribuição continua sem risco, independentemente de sua 

alavancagem. De forma genérica, a alavancagem aumenta o risco do acionista para

Ryan (1997, p. 87) decompõe o lucro líquido da empresa em margem de 

contribuição e custos fixos e define como fontes de riscos operacionais os fatores 

que afetam a variância e as covariâncias da margem de contribuição; e como 

multiplicadores de risco (ou alavancagem) os fatores que afetam os custos fixos.



2.2.2 Limitações ao Uso de Betas Contábeis
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um dado montante de margem de contribuição e é, usualmente, separada em 

operacional e financeira.

Uma maior alavancagem operacional está relacionada a um maior montante de 

custos fixos em relação aos variáveis, pois, nesse caso, a variabilidade da margem 

de contribuição será maior para uma dada variação nas receitas, aumentando, 

assim, o risco para os acionistas. A alavancagem financeira, por outro lado, aumenta 

o risco por concentrar essa variabilidade da margem de contribuição sobre um 

volume menor de capital próprio, aumentando, deste modo, a variabilidade do 

retorno sobre capital próprio.

De acordo com Pereiro (2002, p.128), o uso de informações contábeis para estimar 

betas sofre pelo menos quatro importantes desvantagens:

12 MAZLUMIAN, A., SERROT, D. La relación entre betas contables y betas de mercado: evidencia empírica 
argentina 1990-1998. Tesis de graduación inédita, Universidad Torcuato Di Telia, Julio 1999.

2. Os dados contábeis não levam em consideração o valor do dinheiro no 

tempo. Uma demonstração de resultados ignora os fluxos de caixa 

futuros da empresa e, portanto, o custo do capital empregado.

1. Entre empresas diferentes, há grandes flutuações nas premissas 

utilizadas para o cálculo dos valores necessários à estimativa do beta. 

Por exemplo, o lucro depende do método de avaliação de estoques e 

custeio, os investimentos podem ser depreciados de formas diferentes, 

etc.

3. Os betas contábeis e de mercado podem ser não correlacionados. Como 

exemplo, cita Mazlumian e Serrot12 (1999) que encontram correlação



2.3.1 Alavancagem Operacional e Beta

(2.1)X =R-F-V
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Subtraindo-se o imposto de renda (IR, cuja alíquota é t), tem-se lucro operacional 

ajustado pelo IR (NOPLAT14):

2.3 Relações Teóricas entre Betas de Mercado e Indicadores 
Contábeis

significante apenas para um terço das empresas mais líquidas da 

principal Bolsa de Valores argentina.

4. A significância estatística das séries de dados do mundo real pode ser 

questionada. O cálculo de betas contábeis para empresas de capital 

fechado utiliza dados das demonstrações anuais. Embora 10 anos 

possam ser um prazo razoável para capturar o efeito de eventos 

económicos relativamente recentes, 10 pontos não são suficientes do 

ponto de vista estatístico. Pelo menos 30 pontos são necessários para 

assegurar a normalidade dos resultados da regressão.

A relação entre a alavancagem operacional e o beta de uma empresa pode ser 

demonstrada13 partindo-se da decomposição do lucro operacional (X) da empresa 

em receitas (R), custos fixos (F) e custos variáveis (V), definindo-se custos variáveis 

como aqueles que dependem do volume de produção, e custos fixos como aqueles 

que irão ocorrer independentemente da empresa operar ou não no próximo período.

13 Essa demonstração segue uma linha semelhante à formulação de Brealey e Myers (2003, p. 237-238). Lev (1974) e 
Mandelker e Rhee (1984) também demonstram essa associação, porém com premissas e modelagens diferentes.

14 Net Operating Profit Less Adjusted Taxes, também denominado NOPAT (A/et Operating Profit After Taxes).



NOPLAT = X(1-t) = R(1-t) - F(1-t) - V(1-t) (2.2)

VE = VP[NOPLAT] = VP[R(1-t)] - VP[F(1-t)] - VP[V(1-t)] (2-3)

(2.4)

A equação anterior pode ser reescrita como:

(2.5)
vp[v(i -t)vp[F(i-tyVE VE

Definindo a taxa de retorno da receita (ÍRec)como:

Rec

e Var “

Podemos reescrever a equação (2.5) da seguinte forma:
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E, analogamente, as taxas de retorno dos custos fixos (iFjX) e dos custos variáveis 
(ÍVar):

V
VP[V]

Calculando o valor presente de cada termo da equação e considerando que o valor 
presente do fluxo de NOPLAT seja o valor da empresa15 (VE), tem-se:

Partindo novamente da equação (2.2) e dividindo todos os termos pelo valor da 

empresa (VE), encontra-se a taxa de retorno sobre os ativos (Ía):

X(1 -1)  R(1 -1) F(l-t) V(l-t) 
'A ” VE ~ VE VE VE

15 O valor da empresa foi denominado por Brealey e Myers (2003, p. 237) de valor dos ativos. A rigor, nesse ponto é 
necessário supor que a taxa de desconto utilizada seja o custo médio ponderado de capital, que a depreciação seja 
reinvestida e que não haja investimento adicional em capital de giro, pois é apenas, nessas condições, que o lucro 
operacional se iguala ao fluxo de caixa das operações (também denominado fluxo de caixa da empresa).

18 Nesse ponto, cabe lembrar que ao dividir-se cada elemento de uma série de fluxos de caixa por uma constante, o 
seu valor presente será dividido pela mesma constante.

_R(l-t) VP[R(l-t)] F(l-t) VP[F(l-t)] V(l-t) VP[V(l-tJ 
'A“ VE XVP[R(l-t)] VE XVP[F(l-t)] VE X

R(l-t) R 16
VP[R(1 — t)] VP[R]

F
Fix” vp[f]



(2.6)X X XRec

Agora, define-se o beta dos ativos (Pa) como:

Pa = (2.7)

em que iM representa o retorno de um índice representativo do mercado.

Substituindo (2.6) em (2.7), tem-se:

“ Pfíx (2.8)X

Pfíx e Pvar foram definidos de forma análoga a Pa em (2.7).

X

Mas de (2.3) tem-se que VP[R(1-t)] - VP[V(1-t)] = VE + VP[F(1-t)], e portanto:

(2.9)1 +X
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O que demonstra que quanto maior a participação dos custos fixos no lucro 

operacional (e no valor da empresa), maior será o beta dos ativos.

17 Como os custos variáveis foram definidos em função da quantidade produzida, isso requer que a produção 
acompanhe as vendas, o que é consistente com a premissa inicial de que não há investimento adicional em capital 
de giro.

PRec

VP[r(1 -1)]
VE

VP[R(l-t)]-VP[V(l-tJ 
VE

cov(ía;Ím) 
var(iM)

VP[F(l-t)]
VE

vp[v(i-t)]
VE

vp[v(i-t)]
VE

VP[F(l-t)
VE

VP[R(1 -1)] VP[V (1 - t)h
VE VE J ~ ^Rec

em que pRec,

iA =i

Pa ~ Prcc x

VP[R(l-t)] ,
VE F“

VP|F(l-t)] , 
VE Var

Pa ~ Prbc x

Como ífíx é, por definição, conhecido e constante durante o período, tem-se Pfíx = 0. 

Além disso, é razoável considerar que tanto a receita como os custos variáveis 

acompanham, diretamente, as quantidades vendidas e, portanto, Pvar= PRec 17- 

Dessa forma, a equação se reduz a:

“Pvar x

PA^e*(VE + y-,)l) =



2.3.2 Alavancagem Financeira e Beta

2.3.2.1 Modelo de Hamada (1972)

(2.10)DIV + GC = (X - J) (1 -t)-DIVP +AG

em que:

Dividendos pagos aos acionistas ordinários;DIV:

ordinários,GC: acionistasde dos

X: Lucro operacional do período;

J: Juros incorridos durante o período;

Alíquota de imposto de renda;t:

Dividendos pagos aos acionistas preferenciais;DIVP:

AG:
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Deve-se ressaltar, também, que essa decomposição do beta dos ativos mostra que 

a única fonte de risco conjuntural é a covariância das receitas da empresa com o 

crescimento económico do mercado como um todo, e a alavancagem operacional 

atua como um multiplicador desse risco.

Para demonstrar a relação entre a alavancagem financeira e o risco conjuntural da 

empresa, Hamada (1972, p.437) parte da fórmula dos ganhos auferidos pelos 

acionistas ordinários de uma empresa alavancada18 em um período qualquer:

Variação no crescimento capitalizado (capitalized growth) da 

empresa. O crescimento capitalizado corresponde ao valor presente

Ganho (ou perda) de capital 

correspondente à variação no preço das ações ordinárias;

18 As expressões ‘empresa alavancada* e “beta alavancado” são de uso corrente em finanças, e se referem a 
empresas que apresentam dividas financeiras. A rigor, toda empresa tem custos fixos e, portanto, apresenta 
alavancagem operacional. Neste trabalho, a expressão "alavancagem", quando utilizada sem complemento, refere-se 
sempre à alavancagem financeira.



O beta da empresa alavancada (pL) é dado por:

Pl = (2.11)

em que:

taxa de retorno das açoes ordinárias da empresa alavancada eii_:

■iVb taxa de retorno do portfolio de mercado.

A taxa de retorno das ações ordinárias da empresa alavancada é dada por:

(2.12)

em que:

quantidade de ações ordinárias da empresa alavancada; enL:

Pl:

Substituindo (2.12) em (2.11), tem-se:
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dos fluxos de caixa futuros dos investimentos realizados antes do 

período que ainda não se realizaram, mas já estão refletidos nos 
preços das ações. É de se esperar que, durante o período, parte 

desses fluxos se realizem, assim como novos investimentos sejam 

realizados e, dessa forma, ocorra uma variação no crescimento 
capitalizado19.

preço das ações ordinárias da empresa alavancada no início do 

período.

(X-J)(1-t)-DIVP +AG
"l-Pl

covQlJm) 
var(iM)

19 Miller e Modigliani (1966) argumentam que o valor do crescimento capitalizado depende da rentabilidade das 
oportunidades futuras, de seu montante e do período de tempo durante o qual irão perdurar.

DIV + GC 
’L " nL.pL



(2-13)

(2.14)«nu.pu.Pu = +

em que:

quantidade de ações ordinárias da empresa não-alavancada enu:

Pu:

Expandindo a equação (2.13), tem-se para a empresa não-alavancada:

(2.15)nL.pL.pL = +

(2.16)nL.pL.pL +
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Analogamente, se a empresa não tivesse dívidas nem ações preferenciais, o seu 

beta não-alavancado (Pu) seria dado por:

Mas, considerando que os juros e os dividendos preferenciais são fixos e conhecidos 

no início do período, tem-se que suas covariâncias com o retorno do portfolio de 

mercado são zero. Assim:

preço das ações ordinárias da empresa não-alavancada no início do 

período.

_cov(X(1-t);iM) 
var(iM)

cov(aG;ím) 
var(iM)

cov(aG;ím) 
var(iM)

cov(PIVP;iM) 
var(iM)

cov(aG;ím) 
var(iM)

cov

Pl =----

cov

Pu =----

cov(j(1-t);iM) 
var(iM)

cov(X(1-t);iM) 
var(iM)

cov(X(1-t);iM) 
var(iM)

= cov(X(1-t) + AG;iM) 
nu.Pu.var(iM)

DIV + GC .

nL-Pl
var(iM)

cov((X-J)(1-t)-DIVP +AG;iM) 
nL.pL.var(iM)

í DIV + GC..

k nu-Pu
var(iM)

Assumindo-se que o resultado operacional e o crescimento capitalizado não 

dependem da estrutura de capital da empresa, tem-se que o lado direito das 

equações (2.14) e (2.16) é igual e, portanto:

nL.pL.pL
nL.pL.pL


nu-pu Pu = nL.pL.PL (2.17)

VAu-Pu ~ VAl-Pl (2.18)

em que:

VAl: valor das ações ordinárias da empresa alavancada e

VAu: valor das ações ordinárias caso a empresa não tivesse dívidas.

VAu = VEl-í.D (2-19)

em que:

valor de mercado das dívidas da empresa alavancada eD:

valor da empresa alavancada.

(2.20)VEl = VAl + VPl + D

em que:

valor das ações preferenciais da empresa alavancada

Substituindo (2.19) e (2.20) em (2.18), tem-se:

25

O produto da quantidade de ações ordinárias por seu preço corresponde ao valor da 

empresa pertencente aos acionistas ordinários (VA). Assim:

O valor da empresa alavancada é dado pela soma dos valores de mercado das 

ações ordinárias, preferenciais e das dívidas:

Como se partiu de uma empresa com dívidas, VAu não pode ser observado. No 

entanto, a primeira proposição de Modigliani e Miller (1963) com impostos postula 
que20:

20 Uma discussão aprofundada sobre as condições sob as quais a relação de Modigliani e Miller são válidas é 
apresentada no capitulo 4 de Fama e Miller (1972).

nL.pL.PL


(VAl + VPL + D - t.D).pu = VAl ,pL

(2.21)<=> Pl = Pu 1 +

(2.22)(1-t)

2.3.2.2 Modelo de Rubinstein (1973)

(2.23)

em que:

E[iu]:

E[íl]: taxa de retorno esperada pelo acionista da empresa alavancada;

taxa livre de risco;rt:

E[Rm]: taxa de retorno esperada para o portfolio de mercado;
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/
Pl = Pu 1 + 

k

Rubinstein (1973, p.176-179), também, demonstra o impacto da alavancagem 

financeira no beta das ações da empresa, partindo diretamente das condições de 

equilíbrio propostas pelo CAPM e considerando algumas hipóteses simplificatórias:

A equação (2-21) mostra que quanto maior a relação (ações preferenciais + dívidas) 

em relação ao capital próprio, maior será o beta das ações ordinárias. Considerando 

que a empresa tenha uma estrutura de capital composta apenas por ações 

ordinárias e dívida, tem-se a tradicional fórmula de “alavancagem do beta”, bastante 

utilizada na prática em trabalhos de avaliação de empresas21:

D
VAl

Pu Pl

VPL +D(1-t) 
VAl

21 Veja, por exemplo, Copeland, Koller e Murrin (2002, p. 316), Damodaran (1997, p.71 e 2001, p.77) e Pereiro (2002, 
p.57).

taxa de retorno esperada pelo acionista da empresa não- 

alavancada;



Pu: beta da empresa não-alavancada e

beta da empresa alavancada.Pl:

(2-24)'u =

em que:

Xu: lucro operacional da empresa não-alavancada no período;

alíquota de imposto de renda et:

valor das ações da empresa não-alavancada no início do período.VAu:

Da mesma forma, para a empresa alavancada, tem-se:

(2.25)k =

em que:

lucro operacional da empresa alavancada no período;XL:

D:

custo da dívida, suposta livre de risco erf:

valor das ações da empresa alavancada no início do período.VAl:
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Supondo que não haja ações preferenciais, que todo o lucro líquido seja distribuído 

na forma de dividendos e que não haja variação no crescimento capitalizado, o 

retorno para o acionista da empresa não-alavancada é dado por:

Supondo que o resultado operacional da empresa seja independente de sua 

estrutura de capital (Xu = Xl = X) e substituindo (2.24) e (2.25) em (2.23), tem-se:

valor de mercado das dívidas da empresa alavancada no início do 

período;

(XL-P.r,Xl-t) 
val

Xu(l~t)
VA0



EE
(2.26)

(2.27)VAu = VEl-í.D

em que:

valor de mercado das dívidas da empresa alavancada eD:

VEl: valor da empresa alavancada.

(2.28)VEl = VAl + VPl + D

em que:

valor das ações preferenciais da empresa alavancada.

Substituindo (2.28) em (2.27), tem-se:

VAu = VAl + VPL + D - t.D

E, considerando que não há ações preferenciais:

(2.29)VAu = VAL + D.(1-1)

Substituindo (2.29) em (2.26), tem-se:

E E
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Conforme visto anteriormente (v. Equação 2-19), a primeira proposição de Modigliani 

e Miller com impostos (1963) postula que:

O valor da empresa alavancada é dado pela soma dos valores de mercado das 

ações ordinárias, preferenciais e das dívidas:

•(X-D.r,Xl-t)~ 
val 

pZ
-Tf. VAu _| f 

Pu

r (X - D.rf X1 - t)l 
vã; v

Pl

x(l-t) 1 
_VAL+D(l-t)J f

Pu



Pl -rf Pu <=>

? x <
VAl

(2.30)

2.3.3 Efeito Combinado das Alavancagens e Beta

2.3.3.1 Modelo de Gahlon e Gentry (1982)
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Pl

Pu

Pl

Pu

que corresponde exatamente ao mesmo resultado derivado a partir de Hamada 

(1972), formalizado em (2.22).

O modelo de Rubinstein (1973) pode ser facilmente adaptado para o caso em que a 

dívida apresenta risco.

Para estabelecer uma relação entre o beta das ações e os graus de alavancagem 

operacional e financeira de uma empresa com dividas, Gahlon e Gentry (1982, 

p. 16) partiram da taxa de retorno do acionista dessa empresa (iL), dada por:

(1-t)'
/

/
<=> Pl = Pu 1+

\

Pl f(E[x]-D.r,Xl-t)-VAL.r,] 
Pu

_ (E[x]-P.r,Xl-t) 
val

D
VAl

VAl +D(l-t)
VAl

(E[x]-D.r,Xl-t)-VAL.r,] 
VAL

~ E[x](1 -1)-(VAl + D(1 -t)X, 

VAL+D(l-t)

E[xKi-t) 
VAL+D(l-t) '

Lí VAL+D(l-t) 
j 1E[x](l-t)-VAL.r,+D(l-t)r,



(2-31)L =

em que:

dividendos pagos aos acionistas da empresa alavancada;DIVl:

ganhos de capital dos acionistas da empresa alavancada;GCl:

FCAl: fluxo de caixa para o acionista da empresa alavancada;

variação no crescimento capitalizado da empresa alavancada e

valor da ações da empresa alavancada.VAl:

Nas condições do CAPM:

(2.32)E[iJ - Tf + Pl(Rm - n)

E substituindo (2.31) em (2.32):

E

Definindo X = , tem-se:
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X.cov(FCAl;Rm) X. cov (aG L; R M) 
VÃ[ + VÃ[

e[fcal]+e[agl]
VAl

FCAl + AGl 
VÃ^

FCAl + AGl 
\Z\

divl +gcl
VÃ[

FCAl + AGl

VÃ[

(RM-rf) 
var(RM)

e[fcal]+e[agl] 
val

FCAl + AGl 
\Z\ ’

var(RM)

<=> E[FCAl ] + E[aGl ]- X.cov(FCAl; Rm ) - X.cov(aGl ; Rm) = rf .VAL

cov
= rf +-----

;Rm

= rf +

= rf+
cov(aGl;Rm)(Rm -rf)

VAl var(RM)

= rf +PL(RM-rf)

cov(FCAl;Rm) (Rm -rf)
VAl var(RM)



« val (2.33)

(FCAl;Rm)
vfcal = (2.34)

(aGl;Rm)
(2.35)VAGl =

Tem-se:

(2.36)VAl = VFCAl + VAGL

+ cov

, tem-se:Definindo iFCA(L) =

<=> Pl = X
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_ E[FCAl]- X.cov(FCAl;Rm) e[aGl]-X.cov(aGl;Rm)
+ q

FCAl 
VFCAl

vfcal 
val

fcal 
valcov

«Pl=--

Retomando a equação (2.31), pode-se decompor o beta da empresa alavancada 

como:

o que mostra que o valor da empresa alavancada pode ser dividido em duas partes, 

uma referente ao fluxo de caixa do acionista no fim do próximo período e uma 

referente à variação do crescimento capitalizado. Definindo:

cov
Pl =-----

;Rm
7

;Rm 

var(RM)

E[aGl]- X. cov

rf

;Rm

e[fcal] - X. cov 
rf

C0VQfCA(L)> 

var(RM)

VFCA, 
x--------- —;vfcal

vagl . 
x vagl’

( fcal + agl . 
val 

var(RM)

AGl
e ‘AG(L) = vagl

f AGl 
<VÃT

;Rm) vaGl
-r-----'+--------- -X
) val

cov('ag(d;Rm) 

var(RM)



«Pl = (2.37)

(2.38)

Mas de (2.34) tem-se VFCAL e, portanto:

Nas condições do CAPM, E[íFca(l)] = rf + PFca(l)(Rm - rf). Substituindo, tem-se:
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_ E[FCAl]-X.cov(FCAl;Rm) 

ff

o que demonstra que o beta das ações da empresa alavancada corresponde a uma 

média ponderada entre o beta da taxa de retorno do fluxo de caixa do acionista ao 

fim do período e o beta da taxa de retorno do crescimento capitalizado, em que os 

pesos são as participações dos valores presentes de cada um em relação ao valor 

(presente) das ações.

Se a empresa não apresenta crescimento e nem alteração em sua estrutura de 

capital, VAl = VFCAl, pois VAGl = 0. Nessas condições, FCAl corresponde a uma 

perpetuidade e, portanto:

X.cov(FCAL;RM).rf
E[FCAl]-X.cov(FCAl;Rm)

E[FCAl] _ E[FCAl]-X.cov(FCAl;Rm)
EÍÍfca(L)] rf

_ E[FCAl]-X.cov(FCAl;Rm) 

rf

VAGl 
VAl

VFCAl 
VAl

~rf) =

~rf)

0 PfCA(L) (Rm

r ÍR _ r 1 -______ E[FCAL].rf_______Pfca(L)(Rm ^--e[FCAl]_x;co^FCAl;Rm)

x PaG(L)x PfCA(L) +

E[FCAl] 
rf + PfCA(L)(Rm

VFcal=^M
EDfca(L)]



Lembrando que A. = , tem-se:

(2.39)

e, definindo LIm = DIVm + GCm, tem-se:

(2-40)

A partir dessa definição de Rm, tem-se:

(2.41)cov

Mas,

(2.42)

E, de (2.40):

(2.43)

Substituindo (2.42) e (2.43) em (2.41), tem-se:

(2-44)
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/CM 77.^

/
(FCAL;RM) = cov FCAl;

X.

= o(FCAL)o(nM)p(FCAL;nM)

= o(FCAL)o(RM)p(FCAL;nM)

cov(FCAL;nM)

cov(FCAl;Rm)

h(Rm) =

cov(FCAl;Rm)

cov(FCAl;Rm) =

<y(nM) 
o(Rm)

o(FCAL)Lo(nM)p(FCAL;nM) 
g(nM)

=>vam =

rf.cov(FCAL;RM) 
var(RM) 

(Rm ~ 7J 
var(RM)

(RM-rf) 
var(RM)

Mas Rm =

Pfca(L) - -----------------
e[fcal]-

Rm -
Hm

VAm

o(Hm) 

vam

■ nM 
l’vamJ

cov(FCAL;nM) 

vam

D'Vm + GCm 
vam



Substituindo (2.44) em (2.39), vem:

Simplificando e dividindo o numerador e o denominador por E[FCAL], tem-se:

PfCA(L) ~

em que:

(2.45)PfCA(L) -

(2.46)FCAL = (R.MC-F-J)(1 - t)

em que:

margem de contribuição da empresa alavancada (MC = 1 - V / R).MC:

Calculando a média e o desvio-padrão, tem-se:
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Definindo X’ = (RM - rf) e dividindo o denominador e o denominador por o(Rm). 

obtém-se:

CV(FCAl) = o(FCAl) / E[FCAJ é o coeficiente de variação do fluxo de caixa 

dos acionistas da empresa alavancada.

Para decompor o coeficiente de variação do fluxo de caixa do acionista da empresa 

alavancada, será suposto que toda a depreciação será reinvestida, que não há 

necessidade de investimentos adicionais em capital de giro nem variação nos saldos 

dos empréstimos. Nessas condições, todo o lucro líquido da empresa está disponível 

para distribuição e, portanto:

var(RM)-(R

PfCA(L) - ------------------
E[FCAj-

r,.CV(FCAL)p(FCAt;nM) 
a(RM)-X.CV(FCAL)p(FCAL;nM)

r,.CV(FCAL)g(RM)p(FCAL;nM)
M -rf)CV(FCALHRM)p(FCAL;nM)

rf.g(FCAL)g(RM)p(FCAL;nM)
var(RM)_______________

c(FCAl )q(Rm )p(FCA l ; n M)
var(RM J



E[FCAl] = (E[R].MC - F - J)(1 - t) (2.47)

o[FCAl] = o[R].MC.(1 - t) (2.48)

Portanto:

CV(FCAl) = (2-49)

Mas, por definição:

(2.50)

(2-51)

em que:

GAO: grau de alavancagem operacional da empresa alavancada e

GAF: grau de alavancagem financeira da empresa alavancada.

Completando a equaçao (2.49):

CV(FCAl) =

Reagrupando, tem-se:

E[R].MCCV(FCAl) =

Donde:

(2.52)CV[FCAl] = CV[R].GAO.GAF
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a[R].MC
E[R].MC-F-J

o[R].MC
E[R].MC-F-J

E[R].MC-F 
E[R].MC-F-J

o[R].MC . .
E[R].MC X E[R].MC-FX

E[R].MC E[R].MC-F
XE[R].MCXE[R].MC-F

GAP = ■ ElR] MC
E[R].MC-F

E[R].MC-F
UAr =--------------------------

E[R].MC-F-J



(2-53)PfCA(L) -

(2.54)O = CV[R].GAO.GAF.p(FCAL; DM)

2.3.3.2 Modelo de Mandelker e Rhee (1984)

(2.55)Pl =

Considerando íl como lucro líquido sobre o valor de mercado das ações:

(2.56)'l =

Substituindo (2.56) em (2.55), vem:
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Substituindo (2.52) em (2.45), obtém-se a fórmula do beta da taxa de retorno do 

fluxo de caixa para o acionista da empresa alavancada em função dos graus de 

alavancagem operacional e financeira:

Como rf, o(Rm) e X são iguais para todas as empresas, a equação (2.53) mostra que 

a diferença entre os betas das empresas pode ser explicada pelo fator:

que reflete características específicas da empresa (GAO e GAF), de seu mercado de 

atuação e da economia como um todo (CV[R]) e da correlação de seus fluxos de 

caixa com os resultados do mercado como um todo (p(FCAL; nM)).

Mandelker e Rhee (1984), também, propõem uma decomposição do beta de 

mercado a partir dos graus de alavancagem da empresa, porém tratam as 

alavancagens a partir das variações nos lucros:

cqv('l;Rm) 
var(RM)

LLt 
VAt_,

rf.CV[R].GAO.GAF.p(FCAL;nM)
a(RM)-X.CV[R].GAO.GAF.p(FCAL;nM)



í

(2.57)

Completando os termos, obtém-se:

/
cov cov

Pl = (2.58)

E, como a subtração de uma constante em um dos termos não altera a covariância:

cov

Pl = (2.59)

Por definição, o grau de alavancagem financeira de uma empresa é dado por:

//
(2.60)GAF =

Analogamente, para o grau de alavancagem operacional tem-se22:

/

(2.61)-1 = GAOGAO =

De (2.59), (2.60) e (2.61) vem:
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22 Originalmente, Mandelker e Rhee (1984) desenvolveram sua análise com base na variação na quantidade vendida, 
em vez da receita. Quando as unidades produzidas e vendidas diferem em função das incertezas relacionadas à 
demanda, uma análise estocástica da relação custo-volume-lucro deve ser introduzida.
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Pl = X

E, considerando que os graus de alavancagens são constantes:

X

cov

Definindo:

(2.62)

Tem-se:

(2.63)PL = GAF.GAO.pQ
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Note que o primeiro termo da covariância de Po é a margem líquida da empresa em 

(t - 1), que multiplica o segundo termo, dado pela relação entre a receita da 

empresa e o seu valor de mercado no início do período (também denominado giro 

do património líquido). Esse termo, Po, corresponde ao que Mandelker e Rhee 

denominaram “risco intrínseco” do negócio, que é amplificado pela alavancagem 
operacional e financeira.

cov GAF.GAO. -1 ;R

cov

M
J

LLt
VA

cov
pL = GAF.GAO X-----

^-x
t-i

cov
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7 7
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RtX —L
R

var(RM)

_ K 
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Rt
X------- -

VA, 
var(RM)

p. = GAF.GAO.-^
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p, = GAF.GAO.PL VA

fA 
var(RM)
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No entanto, de forma contrária, Myers (1977) argumenta que as alavancagens - 

operacional e financeira - deveriam ser positivamente correlacionadas, pois as 

empresas com maior ativos fixos (e, portanto, maiores custos fixos operacionais) têm 

maior facilidade para emitir dívida. Esse argumento naturalmente não se aplica a 

empresas para as quais a alavancagem operacional resulta de fatores diferentes de 

ativos fixos, como, por exemplo, contratos de trabalho.

Os modelos teóricos apresentados buscaram demonstrar relações de equivalência 

entre variações no valor das ações da empresa e variações de contas de resultados,

Um dos motivos apresentados por Mandelker e Rhee (1984, p. 54) para essa 

compensação entre alavancagens é que mudanças frequentes no beta das ações 

impõem custos de transação aos acionistas, que precisam rebalancear seus 

portfolios para mantê-los no nível desejado de risco. Assim, considerando que o 

risco intrínseco do negócio (Po) é constante, ao ocorrer uma mudança significativa na 

estrutura de custos operacionais da empresa (alterando o seu GAO), seus 

administradores seriam levados a ajustar o GAF de forma a manter o beta 

inalterado.

Mandelker e Rhee (1984, p. 54) argumentam que os administradores das empresas 

tentam estabilizar o nível do beta de suas ações, compensando alavancagem 

operacional com financeira e vice-versa. Em seu estudo, eles não apenas 

encontraram correlações negativas entre alavancagem operacional e financeira para 

a média das empresas, como também evidenciaram que essa correlação é mais 

negativa para empresas mais arriscadas, de beta maior23.

23 Uma apresentação mais detalhada do estudo e dos principais resultados de Mandelker e Rhee (1984) pode ser 
encontrada na seção 2.4 - Testes Empíricos Anteriores.
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de modo a estimar a taxa de retomo das ações a partir das demonstrações 
contábeis.

Inicialmente, Hamada (1972) e Rubinstein (1973) desenvolveram suas premissas a 
partir do lucro operacional e, portanto, trataram apenas do efeito da alavancagem 
financeira.

Uma vantagem imediata dessa mudança é que a utilização de graus de 
alavancagem elimina a necessidade de obtenção de valores de mercado para as 
dívidas e o património líquido, necessários nas formulações de Hamada (1972) e 
Rubinstein (1973).

Uma contribuição de Gahlon e Gentry (1982) e Mandelker e Rhee (1984) sobre 
Hamada (1972) e Rubinstein (1973) é que, além de incorporar o grau de 
alavancagem operacional, eles utilizam as alavancagens baseadas em fluxos 
contábeis (graus de alavancagem operacional e financeira) em vez de saldos 
contábeis (nível de alavancagem financeira, associado à relação dívidas sobre 
património líquido).

Conforme Garrod e Mramor (1998, p. 6), a utilização de equivalentes de fluxo 
resolve esse problema, mesmo ao utilizarem-se dados contábeis, e assegura que as 
medidas resultantes de alavancagem sejam dinâmicas e respondam às mudanças 
no ambiente económico.

A dificuldade de encontrar um valor de mercado para as dívidas levou muitos 
pesquisadores a utilizarem valores contábeis para estimar níveis de alavancagem. O 
uso de valores de livro representa uma grande limitação nas estimativas 
subsequentes de alavancagem, pois faz com que a medida seja estática e não reflita 
as mudanças nos custos de capital próprio e de terceiros. Embora Bowman (1980) 
tenha constatado que utilizar valores contábeis ao invés de valores de mercado na 
estimativa do efeito da alavancagem financeira sobre o risco não representou 
diferença estatisticamente significante, Ryan (1997, p. 91) argumenta que esse 
resultado pode ser atribuído ao ruído nas estimativas de Bowman (1980) sobre o 
valor de mercado das dívidas.



A fim de evitar essa discussão, neste trabalho foram testados tanto modelos

baseados em fluxos quanto em saldos, e os resultados encontrados foram

2.4 Testes Empíricos Anteriores

Esta seção apresenta os principais estudos que buscaram associações entre betas

de mercado e medidas contábeis de risco. O próximo quadro resume as

características e os resultados de cada um e, a seguir, os trabalhos mais

relacionados a essa tese são discutidos em maior profundidade. Esses estudos

estão destacados em negrito.

Quadro-Resumo dos Principais Testes Empíricos Realizados2.4.1

Quadro 1 - Principais resultados dos testes empíricos já realizados

Principais resultadosDescrição resumidaEstudo

1.

(continua)
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semelhantes. Em ambos os casos a alavancagem financeira apresentou associação 

estatisticamente significante com o risco conjuntural.

Realizaram testes de associação entre a variabilidade dos 
lucros e o beta de mercado de 261 empresas norte-americanas 
no período 1946-1966.
O estudo analisou os lucros operacional, líquido e por ação e 
também suas versões padronizadas, obtidas dividindo-se cada 
lucro pelo valor de mercado das ações da empresa.
Os betas contábeis foram obtidos através de regressões entre 
cada variável de lucro da empresa e sua correspondente de 
mercado, que foi definida como a média da variável em cada 
período, considerando todas as empresas da amostra.
Para cada tipo de lucro foram realizadas duas regressões: uma 
considerando o nível da variável em cada instante de tempo e 
outra considerando a diferença entre a variável em dois 
instantes de tempo consecutivos.
As associações foram testadas utilizando os coeficientes de 
correlação de Pearson e Spearman.

Encontraram que os betas contábeis 
obtidos a partir dos níveis de lucro não 
apresentaram associação com os 
betas de mercado, mas os betas 
obtidos a partir das diferenças entre os 
lucros em dois períodos consecutivos 
apresentaram correlação positiva 
estatisticamente significante.
Ao padronizar os lucros, tanto os 
níveis quanto as diferenças passaram 
a apresentar correlações positivas e 
estatisticamente significantes, mas os 
betas contábeis obtidos a partir das 
diferenças de lucro continuaram 
mostrando maior aderência aos betas 
de mercado.

Baile 
Brown 
(1969)
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Analisaram a associação entre variáveis contábeis e o beta de 
mercado de 307 empresas norte-americanas no periodo 1947- 
1965. Os testes foram realizados tanto para as empresas 
individuais quanto para agrupamentos em portfolios.
As variáveis contábeis consideradas foram: taxa de pagamento 
de dividendos, crescimento, endividamento, liquidez, tamanho 
do ativo, variabilidade da taxa de retomo contábil (definida 
como o lucro liquido dividido pelo valor de mercado das ações) 
e beta contábil.
O beta contábil foi obtido através de regressões entre a taxa de 
retomo contábil da empresa e a taxa de retorno contábil do 
mercado, que foi definida como a média dessa variável em 
cada período, considerando todas as empresas da amostra.
Adicionalmente, dividiram a série em dois subperiodos e 
testaram a possibilidade de utilizar as variáveis contábeis para 
melhorar a predição dos betas futuros.
As associações foram testadas utilizando os coeficientes de 
correlação de Pearson e Spearman e também modelos de 
regressão múltipla.

Desenvolveram um modelo de dois fatores para definir o 
coeficiente beta dos ativos e aplicaram a uma amostra de 313 
empresas norte-americanas no periodo de junho de 1947 a 
junho de 1968.
Os fatores utilizados para decompor o retorno dos ativos foram: 
a variação dos fluxos de caixa esperados e a variação na taxa 
de desconto dos fluxos. De acordo com os autores, o CAPM 
pressupõe que o coeficiente da variação dos fluxos seja de 
mesma magnitude e peso que o da variação da taxa, sendo um 
caso muito especifico para ser amplamente utilizado sem 
incorrer em erros.
O modelo foi aplicado nas empresas durante o periodo 
analisado, para então ser comparado o desempenho do 
modelo multi-fatorial em relação ao CAPM tradicional.

Descobriram que a variável contábil 
mais associada com o beta de 
mercado foi a variabilidade da taxa de 
retorno contábil, seguida pela taxa de 
pagamento de dividendos e pelo beta 
contábil, respectivamente.
Ao contrário de Bali e Brown (1969), 
afirmam que a utilização de diferenças 
de retorno contábil mostrou resultados 
consistentemente mais pobres que o 
retorno contábil em si.

No modelo preditivo, encontraram que 
a taxa de pagamento de dividendos, o 
crescimento e a variabilidade da taxa 
de retorno contábil podem ser 
associados ao beta de mercado 
histórico para melhorar a estimativa do 
beta futuro.

Encontrou betas médios 
significativamente menores para as 
séries de taxas de retorno não- 
alavancadas, tanto para as taxas 
discretas quanto para as contínuas.
Descobriu que a alavancagem 
financeira é responsável por 21% a 
24% do beta médio observado para as 
ações ordinárias das empresas.

Observaram um alto grau de 
correlação entre o beta dos fluxos de 
caixa e os betas das taxas.

Buscaram um aprofundamento dos 
determinantes do beta, comparando a 
habilidade do modelo por eles 
proposto com o modelo tradicional 
para estimação do beta.

Observaram que as predições feitas 
através do modelo por eles proposto 
conseguiram maior poder explicativo 
que o modelo tradicional.

2. Beaver, 
Ketler e 
Scholes 
(1970)

3. Hamada
(1972)

Estudou a relação entre alavancagem financeira e o beta de 
mercado de 304 empresas norte-americanas no período 1948- 
1967.
Desenvolveu um modelo teórico para obter a taxa de retorno 
que uma empresa alavancada financeiramente teria caso não 
apresentasse dividas, supondo válida a primeira proposição de 
Modigliani e Miller com impostos.
Comparou o beta da série de taxas de retorno da empresa 
alavancada com o beta que ela teria caso fosse não- 
alavancada, tanto para regime de capitalização discreta quanto 
contínua.

4. Pettit e 
Westerfield 
(1972)
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Investigaram empiricamente a associação entre variáveis 
contábeis e o beta de mercado de 1400 empresas norte- 
americanas no período 1965-1970, com cotações disponíveis 
na COMPUSTAT. As empresas foram agrupadas conforme o 
mês considerado o fim do ano fiscal, de maneira a assegurar- 
se que as informações não fossem utilizadas antes de sua 
divulgação pública.

As variáveis analisadas foram: endividamento (forma simples e 
quadrática), crescimento, estabilidade do crescimento dos 
lucros, tamanho da empresa, dividend payout e número de 
ações negociadas.
Ressaltaram que o beta em si nunca é observado, sendo 
possível inferir apenas sobre a estimativa do beta. Dividiram, 
portanto, a pesquisa em duas etapas: i) estabeleceram uma 
relação entre o beta e sua estimativa e ii) buscaram uma 
associação entre a estimativa do beta e as variáveis 
analisadas.

Argumenta que os trabalhos de Bali e Brown (1969) e Beaver, 
Ketler e Scholes (1970) podem ter sido afetados pelo fato de 
que o preço da ação era um denominador comum nas medidas 
de mercado (retorno) e nas medidas contábeis (LPA).

Investigou se os números contábeis apresentam conteúdo 
informacional com relação ao risco de um ativo. A amostra 
analisada foi composta por 99 empresas sorteadas 
aleatoriamente que atendiam às condições de possuir dados de 
mercado e informações financeiras para o período de 1946 a 
1968 e também pertencer a um setor de dois dígitos da 
Standard and Pooris que contivesse pelo menos 15 empresas.

Utilizaram o modelo para prever dois parâmetros da 
distribuição de retornos anuais de cada ativo: o seu beta e a 
variância do seu retorno próprio (não-sistemático).

A maior parte dos coeficientes 
encontrados não foi estatisticamente 
diferente de zero, e o R2 encontrado 
foi relativamente baixo (variou de 
0,058 a 0,540). Entretanto, os sinais 
dos coeficientes obtidos foram 
conforme o esperado. Os autores 
acreditam que os erros de medição 
foram grandes o suficiente para 
reduzir o poder explicativo das 
variáveis independentes, mas não o 
suficiente para mudar os sinais 
esperados dos coeficientes.

Adicionalmente, uma análise 
qualitativa dos outliers permitiu a 
previsão de movimentos bruscos de 
preços nas empresas com valores 
extremos nos critérios de crescimento, 
estabilidade, dividend payout, 
tamanho e volume de negócios. Como 
conclusão, os autores destacam a 
importância das decisões financeiras 
(investimento, financiamento e 
distribuição de lucros) como 
fundamentais na volatilidade das 
ações.

Encontrou uma relação 
estatisticamente significante entre as 
estimativas de risco sistemático 
baseadas em dados de mercado e as 
baseadas em dados contábeis apenas 
na situação em que as estimativas 
contábeis foram ajustadas por valores 
de mercado.

Na regressão feita utilizando-se o beta 
como variável dependente, foram 
encontrados coeficientes significantes, 
mas o padrão de sinais não foi o 
esperado. Dos 13 coeficientes 
analisados, apenas 4 apresentaram o 
coeficiente esperado, 3 o sinal 
contrário e 6 corresponderam a efeitos 
não significativos.

Na regressão utilizando-se a variância 
como variável dependente, 
encontraram 7 dos 8 coeficientes com 
o sinal esperado, e o último não 
apresentou significãncia estatística.

(continua)

7. Rosenberg 
e McKibben 
(1973)

Combinaram o histórico de preços das ações e dados 
contábeis para fazerem previsões sobre a distribuição de 
retornos para 571 empresas com informações disponíveis na 
COMPUSTAT, no período de 1950 a 1971.

Os primeiros 13 anos do período (1954 a 1966) foram utilizados 
para prever os parâmetros para os próximos 4 anos (1967 a 
1971) e testar a habilidade preditiva do modelo. Ao final, todo o 
período de 17 anos foi testado em uma regressão.

5. Breen e 
Lerner 
(1973)

6. Gonedes
(1973)
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Realizaram regressões lineares com o objetivo de verificar qual 
das variáveis contábeis possuía maior associação com os 
riscos sistemático e total, separadamente.

A amostra foi composta por 260 empresas com informações 
disponíveis na COMPUSTAT durante o período de 1949 a 
1968. Como restrição para compor a amostra, era necessário 
que a empresa tivesse todas as suas demonstrações 
financeiras disponíveis para o período de 15 anos pelo menos.

Partiram do pressuposto de que empresas com maior 
estabilidade nos seus fluxos de vendas, dividendos, 
investimentos de capital e lucros possuem uma maior eficiência 
operacional, por reduzir-se a incerteza quanto ao risco da 
empresa.

As variáveis analisadas foram: rentabilidade, endividamento 
(dívida/PL e preferenciais/ordinárias), liquidez corrente, 
eficiência (vendas/ações ordinárias) e cobertura de juros (fluxo 
de caixa/capital de terceiros). Além dessas, outras três também 
foram incluídas na análise: taxa de crescimento (média 
geométrica da variação dos ativos), desvio-padrão do índice 
L/P e o beta contábil.

Investigou a associação entre os betas de mercado e medidas 
de risco contábeis. A amostra foi composta por 98 ações 
ordinárias e preferenciais não-conversíveis listadas na NYSE 
no período de março de 1956 a março de 1966, com restrições 
quanto ao volume negociado para garantir a liquidez dos 
papéis analisados.

Agruparam os ativos em carteiras para minimizar os riscos 
próprios dos ativos, uma vez que os betas de mercados 
medem apenas o risco sistemático e as medidas contábeis 
contemplam o risco total.

Para cada ação foram estimados os betas com 120 pontos 
mensais e levantados os dados contábeis necessários.

Encontrou que um maior GAO implica 
num maior nível de risco total e 
sistemático das ações da empresa e, 
dessa forma, deve-se esperar que 
empresas que façam maiores 
investimentos de capital apresentem 
maior risco.

Ressaltou que o uso da taxa do custo 
de capital como filtro na decisão 
quanto à aceitação ou não de projetos 
de investimentos pode destruir a 
riqueza do acionista, se o aumento de 
risco decorrente da maior 
alavancagem não estiver refletido no 
retorno.

Na análise de associação, constatou 
que a inclusão das variáveis 
crescimento, variabilidade dos lucros e 
betas contábeis melhorou a qualidade 
das regressões substancialmente, 
explicando de 14,9% a 57,9% da 
variância não-explicada anteriormente.

A análise dos ativos agrupados em 
carteiras demonstrou maior poder 
explicativo que no caso dos ativos 
individuais, corroborando a hipótese 
de que analisar o risco de carteiras, 
que possuem o risco não-sistemático 
minimizado, aumenta o nível de 
associação com os betas de mercado.

9. Lev e 
Kunitzky 
(1974)

10. Bildersee
(1975)

Pesquisou a relação entre a alavancagem operacional das 
empresas e o seu efeito no valor de mercado das ações. A 
amostra foi composta por 122 empresas dos setores elétrico 
(75), siderúrgico (21) e petrolífero (26) durante o período de 
1949 a 1968.

O teste consistiu em verificar a relação existente entre o grau 
de alavancagem operacional e o risco sistemático das 
empresas, sugerindo que haja uma associação positiva entre o 
GAO e o risco e negativa entre os custos variáveis e o nível de 
risco. Para atestar a validade da análise, foi verificada a 
estacionariedade do processo, em dois períodos: 1949-1968 e 
1957-1968.

Os resultados do teste aplicado 
demonstraram que há uma associação 
estatisticamente significante entre a 
estabilidade das séries de 
informações operacionais da empresa 
e o seu risco, seja o risco total (R2 de 
0,47) ou o sistemático (R2 de 0,65).
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A associação entre betas de mercado e o betas contábeis foi 
analisada através dos coeficientes de correlação de Spearman 
e de momento-produto.

Foram utilizadas três medidas de betas contábeis no estudo: 1) 
beta baseado nas receitas liquidas por dólar de ativos; ii) beta 
baseado no retorno das ações ordinárias e iii) beta baseado no 
índice P/L.

Investigaram a relação entre as medidas de risco sistemático 
baseadas no mercado e em dados contábeis, além de analisar 
o efeito da estrutura financeira no risco sistemático. A amostra 
engloba o período de 1947 a 1974 (150 empresas), subdividido 
em dois subperíodos, de 1947 a 1960 (240 empresas) e 1961 a 
1974 (324 empresas) Como restrição para compor a amostra, 
todas as empresas devem possuir o fim do seu ano fiscal em 
31 de dezembro e apresentar informações sobre todas as 
variáveis para pelo menos 1 sub-periodo.

Foram analisadas as correlações entre os betas estimados 
intra e inter-períodos, com o objetivo de verificar a associação 
entre os diversos betas apurados e o beta de mercado.

Estudaram a associação entre o beta de mercado e as 
alavancagens operacional e financeira de 255 empresas norte- 
americanas no período 1957-1976, agrupadas em portfolios de 
5 empresas. Adicionalmente, verificaram se havia um trade-off 
entre as duas alavancagens.
O estudo mediu as alavancagens através dos graus de 
alavancagem operacional e financeira e utilizou como variáveis 
instrumentais dois indicadores contábeis de alavancagem; a 
relação entre ativos imobilizados e ativos totais (operacional) e 
o índice de dívidas totais sobre ativos totais (financeira).
Propuseram um modelo teórico para a relação entre os betas 
de mercado e as alavancagens. Em relação ao modelo 
proposto por Hamada (1972), esse possui a vantagem de medir 
a alavancagem através de números de fluxo, e não de estoque. 

As associações foram testadas utilizando o coeficiente de 
correlação de Pearson.

O desvio-padrão encontrado para os 
betas contábeis foi bem maior que os 
betas de mercado, indicando um maior 
erro na mensuração dos betas 
contábeis.

As correlações obtidas indicaram 
associação entre os betas de mercado 
e contábeis para diferentes medidas 
de beta e diferentes períodos, ao 
contrário de Gonedes, que encontrou 
associação significante em apenas um 
dos casos.

A variável contábil que apresentou 
maior correlação com o beta de 
mercado foi o índice P/L.

Atestaram que mudanças na estrutura 
de endividamento e no risco 
operacional são determinantes 
importantes nas alterações dos betas 
de mercado de um período para o 
seguinte. Dessa forma, a previsão dos 
betas de mercado pode ser 
aprimorada se for possível prever a 
estrutura financeira e o risco 
operacional da empresa.

Encontraram associações positivas e 
estatisticamente significantes entre as 
duas alavancagens das empresas e 
os betas de mercado das ações.
As correlações entre as alavancagens 
mostraram-se negativas e 
estatisticamente significantes, 
indicando que de fato observa-se um 
trade-off entre os dois graus de 
alavancagem
Dividindo a amostra em duas porções, 
descobriram que em empresas de 
betas elevados, a compensação entre 
alavancagens é mais expressiva.

11. Beaver e 
Manegold 
(1975)

12. Hill e Stone 
(1980)

Analisaram a relação entre o beta de mercado e os betas 
contábeis de duas amostras. A primeira consistiu de 254 
empresas norte-americanas cujo encerramento do ano fiscal 
ocorre em 31 de dezembro. A amostra é semelhante à do 
estudo de Beaver, Ketler e Scholes (1970), sendo menor 
apenas devido à ocorrência de fusões e falta de informações 
disponíveis. A segunda amostra envolveu 94 das 99 empresas 
analisadas por Gonedes (1973), sendo também menor por 
haver requisitos quanto ao mínimo de 15 empresas do mesmo 
setor. O período analisado foi de 1951 a 1969, subdividido em 
1951 a 1960 e 1961 a 1969.

13. Mandelker 
e Rhee 
(1984)
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s

í(conclusão)

Descrição resumidaEstudo Principais resultados

A análise do quadro indica que a variabilidade dos lucros foi a variável individual

mais associada ao risco conjuntural nos testes empíricos já realizados.

Adicionalmente, os estudos multivariados mostram que as variáveis contábeis foram

contribuindo para a previsão de betas de mercado.

Por outro lado, conforme Ryan (1997, p.90), dado que o risco é intrinsecamente um

conceito ex ante e multidimensional, e as variáveis contábeis são intrinsecamente ex

i

i
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post e restritas pelos Princípios Contábeis Geralmente Aceitos, não é razoável 

esperar que a contabilidade seja totalmente suficiente para avaliar o risco. Isso

Examinaram a correlação entre betas de mercado e betas 
contábeis de bancos comerciais americanos, avaliando tanto 
betas de ativos quanto de ações, utilizando vários índices e 
períodos diferentes. As correlações foram estimadas tanto para 
os bancos individualmente como para portfolios de 5 Bancos, e 
os resultados foram comparáveis aos demais estudos que 
analisaram outros setores (não-bancários).

Compararam o beta de mercado e o beta contábil de 19 
empresas de capital aberto negociadas na Bolsa de Valores de 
São Paulo, dos setores de papel e celulose, siderurgia e carnes 
e derivados.

Tratou-se de um estudo exploratório, que considerou apenas os 
retornos anuais no periodo 1995-1999, resultando em 
regressões com número muito pequeno de pontos. Os betas 
contábeis foram estimados a partir da regressão entre a 
variação percentual do lucro anual da empresa contra a 
variação percentual do lucro do setor (obtido a partir da soma 
dos lucros de cada empresa a ele pertencente), subtraindo-se 
de ambas as variações a rentabilidade do CDI, admitido livre de 
risco.

Uma diferença importante deste 
estudo é que ele mostrou uma grande 
sensibilidade das correlações ao 
tamanho do intervalo de estimação 
dos betas. Para períodos maiores (16 
a 18 anos) foram poucas as 
correlações significativas e elas foram 
muito menores do que as encontradas 
para períodos menores que 15 anos.

A construção de portfolios em geral 
aumentou todas as correlações, mas 
para os períodos longos elas 
continuaram significativamente 
menores.

As correlações apresentaram pouca 
variação em função do índice utilizado 
para estimação dos betas.

Encontraram grandes diferenças entre 
os valores dos betas contábeis e os 
betas de mercado.

14. Karels e 
Sackley 
(1993)

15. Ribeiro 
Neto e 
Famá 
(2001)

sugere que a combinação de medidas de mercado e variáveis contábeis tem 

potencial para melhorar ainda mais o processo de estimação de betas de mercado.

úteis na avaliação do risco, aumentando a variância explicada pelos modelos e



2.4.2 Bali e Brown (1969)

Lucro operacional;

Lucro líquido e

Lucro por ação.
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As próximas seções detalham os estudos apresentados no quadro que estão mais 

relacionados à metodologia empregada nesta tese.

Bali e Brown (1969) buscaram mensurar a possibilidade da utilização de lucros 

contábeis como preditores de risco, com o objetivo de “testar empiricamente a 

intensidade segundo a qual os números contábeis são sensíveis ao risco conjuntural 

da empresa” (p. 314).

O teste consistiu em uma análise da associação entre medidas de movimentação 

conjunta de taxas de retorno ex post de ações e lucros contábeis, utilizando-se três 

medidas diferentes de lucro contábil:

Para cada medida, aplicaram-se cinco modelos de regressão de mínimos quadrados 

ordinários a 261 empresas do mercado norte-americano, no período 1946-1966:

Segundo os autores, um problema encontrado no desenho de um teste desse tipo é 

a necessidade de estimar retornos esperados, sendo que só é possível medir 

retornos históricos. Uma possibilidade é assumir que (a) o beta é estável ao longo do 

tempo e (b) a relação é idêntica tanto para retornos ex ante e retornos ex post (p. 

315).



Ijt - + a2iMjt + uit

Sendo e a2i os coeficientes da regressão e Ujt o termo de erro.

Aljt = a ii + a 2íAM it + u it

— a ií + a 2íM it + u ít
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BB1) regressão entre os lucros da empresa i ao longo do tempo (lit) e o lucro do 

mercado24 (Mit):

BB2) regressão entre a variação do lucro da empresa (Alit) e a variação do lucro do 

mercado (AM’rt):

BB4) regressão entre a variação do lucro sobre o valor de mercado das ações da 

empresa e do mercado:

BB5) regressão entre a variação do índice de preço relativo25 da ação da empresa 

(Prim) e do mercado26 (Lm):

BB3) regressão entre o lucro sobre o valor de mercado das ações da empresa e do 

mercado:

III III III III

= a ij + a 2íAM jt + u it

■it 
nitPit

24 O indicador de lucro do mercado para a empresa i foi definido somando-se os lucros das demais empresas (portanto, 
excluindo-se a própria empresa da amostra) o que exige a notação Mit ao invés de simplesmente Mt.

25 Optou-se por manter a notação utilizada no estudo original. O índice de preço relativo definido por Bali e Brown 
(1969, p. 317) corresponde a (preço de fechamento + dividendos) / preço de abertura, sendo portanto uma 
representação da taxa de retorno da ação da empresa.

28 A proxy utilizada por Bali e Brown (1969) para o índice de mercado foi o Link Relative of Fisherts Combination 
Performance Index, proposto por Lawrence Fisher em “Some New Stock Markets índices”, Journal of Business, vol. 
38, p. 34-105 (Jan, 1965).

A-Í- 
nitPit

pRim=b1i + b2iLm + vit



em que:

constantes para a firma i, supostas independentes do

lit:

Lm : preço relativo do mercado no mês m;

Mit:

número de ações em circulação da empresa i ao fim do ano t;nit:

Pit: preço unitário da ação da empresa i ao fim do período t;

o preço relativo das ações da empresa i no mês m;P^im :

mudança numa variável ao longo do período mais recente.A :

Os resultados encontrados por Bali e Brown (1969) foram os seguintes:
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Aplicando-se o modelo BB5, obteve-se o grau de associação entre o retorno das 
ações e o índice de retorno do mercado, também medido pelo R2 de cada regressão.

Os modelos BB1 e BB2 foram aplicados para as três medidas de lucro, resultando 

em seis estimativas de graus de associação entre os lucros contábeis das empresas 
e os índices de lucros contábeis do mercado. Essa associação foi medida pelo R2 de 

cada regressão.

índice de retorno contábil do mercado, definido de forma compatível 

com o lucro contábil utilizado na regressão e excluindo-se da 

formação do índice a empresa i;

lucro contábil da empresa i no ano t, definido das três formas 

citadas: operacional, líquido e por ação;

Finalmente, mediu-se a correlação entre os graus de associação dos lucros 
contábeis e os retornos de mercados, resultando no seguinte quadro27:

a-ii. a2i> bii, bai: 
tempo;

27 Os valores acima da diagonal principal representam o coeficiente de correlação de produtos-momentos de Pearson, 
enquanto os valores abaixo representam o coeficiente de correlação de postos de Spearman.



Variável (1)

x

0,860,10 0,08 0,87 0,07x

0,91 0,11 0,100,15 0,91x

0,14 0,960,88 0,19 0,13x

0,84 0,09 0,93 0,080,16 x

0,10 0,86 0,13 0,95 0,11 x
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(D
(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(2)

0,00

X

(3)

0,47

0,08

(6)

-0,05

0,78

(4)

0,03

0,88

(5)

0,39

0,11

(7)

0,42

0,07

Quadro 2 - Coeficientes de correlação entre várias medidas de betas contábeis e de 
mercado (variáveis de lucros não-padronizadas)a

-0,02

0,46

0,02

0,39

-0,05

0,41

(1) Regressão do retorno da ação; (2) Nível de lucro operacional; (3) Variação do lucro operacional;
(4) Nível de lucro líquido; (5) Variação do lucro líquido; (6) Nível do lucro por ação; 
(7) Variação do lucro por ação
a Correlação com a variável (1) indica associação entre os movimentos conjuntos das variáveis de 
lucros contábeis e as taxas de retomo de mercado. As outras células representam associações entre 
movimentos conjuntos de diversas medidas de lucros contábeis.
Fonte: Bali e Brown (1969)

Considerando que as estimativas das covariâncias entre os lucros contábeis das 

empresas e os lucros dos índices de mercado são sensíveis à diferença entre os 

tamanhos das empresas, os modelos BB3 e BB4 são tentativas de padronizar as 

variáveis de lucros em BB1 e BB2 (BALL; BROWN, 1969, p. 319). Nesse caso, 

foram estimadas as covariâncias entre as medidas de lucros das empresas e as 

medidas de lucros do mercado e, posteriormente, calculou-se o coeficiente de 

correlação entre as covariâncias estimadas em cada modelo, obtendo-se os 

seguintes resultados:



(1)

X

X

X
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(2)

0,45

X

(3)

0,59

0,68

Os resultados do Quadro 2 mostram que o movimento conjunto dos lucros contábeis 

em relação ao lucros do mercado prevê moderadamente bem o grau de associação 

entre os retornos das ações da empresa e o retorno do mercado, enquanto os 

resultados do Quadro 3 indicam que eles são ainda melhores preditores do risco 

conjuntural, pois, nesse caso, todos os coeficientes de correlação se mostraram 

superiores aos do Quadro 2. O maior valor de correlação de Pearson (Spearman) é 

0,47 (0,46) no primeiro caso e 0,59 (0,64) no segundo, indicando que o movimento 

conjunto dos lucros contábeis explica aproximadamente 22% do da variabilidade no 

grau de associação entre os retornos das empresas e do mercado, e 35% do risco 

conjuntural.

Quadro 3 - Coeficientes de correlação entre várias medidas de betas contábeis e de 
mercado (variáveis de lucros padronizadas)3

Variável

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

0,67

0,85

0,65

0,83

0,64

0,58

0,90

0,58

0,89

(4)

0,39

0,85

0,56

(5)

0,53

0,64

0,90

0,65

0,66

1,00

(7)

0,53

0,62

0,90

0,64

1,00

0,66

(6)

0,41

0,81

0,54

0,98

0,66

X

0,66

0,45

0,64

0,42

0,58

0,43

0,59

x

0,66

0,99

0,65 X

(1) Regressão do retorno da ação; (2) Nível de lucro operacional; (3) Variação do lucro operacional; 
(4) Nível de lucro líquido; (5) Variação do lucro líquido; (6) Nível do lucro por ação;
(7) Variação do lucro por ação
a Correlação com a variável (1) indica associação entre os movimentos conjuntos das variáveis de 
lucros contábeis e o risco conjuntural das ações. As outras células representam associações entre 
movimentos conjuntos de diversas medidas de lucros contábeis.
Fonte: Bali e Brown (1969)

Os resultados indicam, também, que as variações dos lucros (Aljt) são, 

aparentemente, especificações mais apropriadas do que os níveis absolutos nesses 

modelos de estimação. As correlações observadas entre as estimativas obtidas com 

os modelos BB2 e BB4 foram, em todos os casos, mais altas do que as correlações 

correspondentes baseadas nos modelos BB1 e BB3. De qualquer forma, a melhora 

entre os níveis absolutos e as variações é maior no Quadro 2 do que no Quadro 3, 

quando as variáveis são padronizadas.



2.4.3 Beaver, Ketler e Scholes (1970)

rit = aj + bèrMt + eit

em que:

Gt:

fMt '■
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Beaver, Ketler e Scholes (1970) objetivaram analisar a relação entre medidas de 

risco advindas da contabilidade e do mercado, através da análise de associação 

entre indicadores contábeis de risco e os betas dos retornos das ações ordinárias.

O estudo se baseou na análise de 307 empresas cujas demonstrações financeiras 

do período de 1947 a 1965 estavam disponíveis no Compustat Industrial Tape, e 

cujos dados sobre dividendos e preços das ações estivessem no Center for 

Research in Security Prices (CRSP) Tape, que contém informações mensais dos 

preços de todas as ações ordinárias listadas na Bolsa de Valores de Nova Iorque 

(NYSE) desde janeiro de 1926 até junho de 1966.

O período de 19 anos foi subdividido em 2 subperíodos: um de dez anos (1947- 

1956) e outro de nove anos (1957-1965). A partição do período total permitiu 

analisar a estacionariedade das relações ao longo do tempo e também verificar a 

possibilidade de utilização dos dados contábeis históricos na predição do risco 

futuro.

taxa de retorno do índice FisheFs link relative durante o período t, 

assumindo-se capitalização contínua. Os autores justificam a sua

A medida de risco de mercado escolhida foi o beta das ações ordinárias, estimado 

através da seguinte regressão linear, utilizando o método de mínimos quadrados 

ordinários:

taxa de retorno da ação da empresa i durante o período t, ajustada 

por dividendos e outros proventos (splits, bonificações, etc) e 

assumindo-se capitalização contínua28.

28 Embora os autores não tenham apresentado nenhum resultado, eles afirmam (p. 664) que as evidências indicam que 
o beta estimado é praticamente o mesmo tanto com taxas contínuas quanto discretas.



bj:

Quadro 4 - Resumo das distribuições das estimativas de risco sistemático (b.)

Média Intervalo

.991

.987
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A estimativa dos betas através desse procedimento pressupõe que p, é constante ao 

longo do período no qual a regressão é realizada (estacionário). Para testar a 

estacionariedade dos Pi encontrados, foi feita uma análise da correlação entre o b, 

encontrado no período um com o bt do período dois. O coeficiente de Spearman 

resultou em 0,626, e a correlação de produto-momento foi de 0,594, o que evidencia 

uma associação significante e positiva entre os bj em períodos consecutivos de

Os autores ressaltam que a média de bj encontrada nos dois subperíodos foi de 

0,991 e 0,987 respectivamente. Considerando-se que o valor representa uma média 

do risco, os resultados implicam que o risco médio da amostra é, essencialmente, o 

mesmo que o de todas as empresas listadas na NYSE (que compõem o índice). 

Assim, aparentemente não há viés na seleção das empresas que compõem a 

amostra. Adicionalmente, os intervalos encontrados para bj nos dois períodos 

indicam que essa amostra representa empresas num amplo espectro de risco.

O resumo estatístico das distribuições das estimativas de risco sistemático (b) 

encontradas pelos autores está representado no quadro abaixo:

escolha por ser o único disponível de 1947 a 1965 que inclui todas 

as empresas negociadas na NYSE e que trata corretamente os 

dividendos. Alegam, também, que Fisher (1966) e Fama et al (1967) 

mostram que este índice tem alta correlação com os índices da 

Standard & Poor’s e Dow Jones.

.342

Único valor negativo de b observado na distribuição
Fonte: Beaver, Ketler e Scholes (1970)

,17a2.15

-.05° a 2.19

Desvio-padrão

.336Período um (1947-1956)

Período dois (1957-1965) 
a

Estimativa empírica do risco sistemático 0j. Foram feitas regressões 

individuais para cada ativo em cada subperíodo, totalizando 614 

regressões para as 307 empresas que compõem a amostra 

analisada.



Quadro 5 - Associação entre os betas de mercado nos dois períodos

C1) Taxa de pagamento de dividendos (dividend payouf)

em que:

T: no

C2) Crescimento

Ln
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tempo, e sugere que a premissa de estacionariedade não é seriamente violada pelos 

dados.

Número de empresas no portfolio

1

5

20

Fonte: Beaver, Ketlere Scholes (1970)

Correlação de postos

0,626

0,876

0,989

Correlação produto-momento

0,594

0,875

0,965

Ativos TotaisT
Ativos Totais0

Para avaliar a associação entre o risco conjuntural e as medidas de risco contábeis, 

considerou-se que os betas de mercado foram estimados com base num período de 

tempo e, portanto, as medidas contábeis deveriam ser computadas de maneira 

similar. O estudo avaliou sete medidas contábeis de risco, definidas da seguinte 

forma:

T
^Dividendos pagos aos Acionistas Ordinários,

Payout médio = ---------------------------------------------------------------
Lucro Disponível aos Acionistas Ordinários,

t=i

Crescimento medio = — x

número de anos no subperíodo (10 no subperíodo um e 9 

subperíodo dois)

O agrupamento das empresas em portfolios aumentou, significativamente, a 

associação, como mostra o quadro a seguir:



C3) Endividamento

C4) Liquidez

C5) Tamanho do ativo

C6) Variabilidade dos lucros (variabilidade da taxa de retorno contábil)

Variabilidade dos lucros = cr(ij)

=

é a taxa de retorno contábil do mercado e foi calculada como
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Os autores afirmam que testaram, também, uma alternativa para a taxa de retorno 

de mercado, calculando a média das taxas das empresas ponderada pelos seus

C7) Covariância da taxa de retorno contábil da empresa com o mercado (beta 

contábil)

T
^Ln(Ativos Totais t) 
t=i

T z 
t=1

cov(í?.Im) 

varfá)

Lucro Disp. aos Acionistas Ordináriost 
Valor de Mercado das Ações Ordinárias^

N 

Ein 
i=1

a média aritmética dos retornos contábeis de todas as empresas da amostra no ano

t.

ic -■it “

Ativos Correntest 
Passivos Correntes,

1
Tamanho médio dos ativos = —x 

T

1
Endividamento médio = — x 

T

i ■ -a- 1
Liquidez media = yx

c 1em que rM, =-x

t Total de Dívidas, 
tZi Ativos Totais,



Quadro 6 - Resumo estatístico das medidas de risco contábeis

MédiaVariável

Endividamento

Variabilidade do lucro
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valores de mercado, mas os resultados foram semelhantes e a alternativa de média 

simples mostrou-se mais conveniente por ter apresentado a propriedade de gerar 

um p médio aproximadamente igual a um.

As médias e os desvios-padrão das sete variáveis analisadas nos dois períodos 

estão resumidas no quadro a seguir:

O beta contábil apresentou valores médios próximos a um, mas ligeiramente 

inferiores, similares aos encontrados para os betas de mercado. Deve-se notar, no 

entanto, que o desvio-padrão encontrado na medida contábil é quase quatro vezes 

maior que o do beta de mercado. Houve, também, um número maior de casos de 

betas contábeis negativos (9% no subperíodo um e 12% no subperíodo dois).

Uma razão para o maior desvio-padrão dos betas contábeis se deve ao fato de ele 

ter sido estimado com um número bem menor de observações do que o beta de

Payout

Crescimento

Liquidez

Tamanho dos ativos

(1947-56)

0,482

0,085

0,401

3,214

4,575

0,062

0,979

(1957-65)

0,532

0,064

0,384

3,587

5,237

0,033

0,908

Desvio-padrão

(1947-56)

0,182

0,046

0,142

2,061

1,251

0,052

1,164

(1957-65)

0,241

0,038

0,142

5,914

1,282

0,035

1,280Beta contábil

Fonte: Beaver, Ket er e Scholes (1970)

Uma discrepância relevante dos resultados deste estudo em relação ao de Bali e 

Brown (1969) é que, embora Beaver, Ketler e Scholes (1970) não tenham 

apresentado os resultados, eles afirmam que a utilização de diferenças de primeira 

ordem no retorno contábil para o cálculo do beta contábil apresentou resultados 

consistentemente mais pobres do que a utilização do retorno contábil em si, 

contrariando totalmente os resultados de Bali e Brown (1969) apresentados na 

seção anterior, na qual as séries de diferenças de lucros sempre apresentaram 

poder explicatório maior que a série dos próprios lucros.



Variável

A associaçao entre os resultados obtidos para cada variável contábil nos dois 

subperíodos é apresentada no quadro a seguir:

Quadro 7 - Associação entre as medidas de risco contábeis no subperíodo um versus o 
subperíodo dois

Correlação produto-momento

0,429

0,205

0,768

0,883

0,963

0,410

-0,060

Payout

Crescimento

Endividamento

Liquidez

Tamanho dos ativos

Variabilidade do lucro

Beta contábil

Fonte: Beaver, Ketler e Scholes (1970)

Correlação de postos

0,463

0,199

0,731

0,774

0,959

0,443

0,034

Outra constatação importante de Beaver, Ketler e Scholes foi que o índice contábil 

de retorno de mercado apresentou uma forte tendência de queda ao longo dos 19 

anos do estudo, além de forte autocorrelação de primeira ordem. No entanto, o 

retorno do mercado não apresentou nem tendência e nem correlação serial. Os 

autores argumentam que mudanças nas práticas contábeis ao longo do tempo 

podem ser responsáveis por parte desse efeito.

A correlação do beta contábil foi a menor de todas as sete variáveis estudadas, 

indicando uma independência entre os betas contábeis e os subperíodos. Esses 

efeitos podem ser causados pelos fatores apresentados anteriormente (erro de 

amostragem, tendência e autocorrelação) e sugerem que o beta contábil pode estar 

sujeito a uma grande quantidade de erros, e que outras medidas contábeis de risco 

devem ser introduzidas com o objetivo de encontrar correlações com a medida de 

risco de mercado.

Por outro lado, as variáveis de tamanho dos ativos, endividamento e liquidez 

mostraram-se estacionárias ao longo do período analisado, com uma correlação
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mercado (9 contra 108 no subperíodo um e 9 contra 120 no subperíodo dois), o que 

leva a um maior erro de amostragem. Calculando o beta contábil com a série inteira 

(18 datas) os autores encontraram um desvio de 0,791. Assim, para reduzir este 

erro, os autores sugerem a utilização de dados trimestrais.



difícilé
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maior até do que o próprio beta de mercado, sugerindo que essas medidas sejam 

pouco sensíveis a mudanças de risco sistemático.

Para atender ao objetivo principal do estudo, examinou-se a associação entre as 

medidas contábeis de risco e o beta de mercado, conforme ilustrado no Quadro 8. 

Em todos os casos exceto um, o sinal do coeficiente foi conforme o previsto. A 

exceção foi a correlação de postos da liquidez no subperíodo dois, em que se 

verificou uma correlação praticamente nula.

Devido ao número reduzido de observações utilizadas, é difícil isolar, 

adequadamente, os efeitos do risco conjuntural e do risco próprio. Nesse caso, uma 

medida da variabilidade total, como o desvio-padrão dos lucros pode ser tão ou até 

mais explicativa que o beta contábil. Isso é suportado pela evidência de que a 

medida de variabilidade dos lucros apresenta aproximadamente a mesma medida de 

estacionariedade que o beta de mercado.

A correlação, também, foi analisada considerando-se carteiras com 5 ativos cada 

uma, resultando em 61 portfolios. Os agrupamentos foram realizados tomando como 

base a ordenação pela variável contábil em questão, e o beta de mercado de cada 

portfolio foi definido como a média aritmética dos betas de mercado dos 5 ativos 

presentes na carteira. Segundo os autores, essa análise é de importância 

fundamental, considerando que o risco relevante para o investidor é o do portfolio, e 

não o do ativo individualmente.



Variável

Portfoliob

Payout

Crescimento

Endividamento

Liquidez

Tamanho dos ativos

Variabilidade do lucro

Beta contábil
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Quadro 8 - Associação entre as medidas de risco contábeis e a medida de risco de 
mercado3

Período um (1947-56)

Individual

-0,79 
(-0,77)

0,56 
(0.51)

0,41 
(0,45)

-0,35 
(-0,44)

-0,09 
(-0,13)

0,90 
(0,77)

0,68 
(0.67)

Período dois (1957-65)

Individual

-0,29 
(-0,24)

0,01 
(0.03)

0,22 
(0,25)

0,05 
(-0,01)

-0,16 
(-0,16)

0,45 
(0,36)

0,23 
(0,23)

-0,50 
(-0,45)

0,02 
(0,07)

0,48 
(0,56)

0,04 
(-0,01)

-0,30 
(-0,30)

0,82 
(0,62)

0,46 
(0,46)

A correlação entre os portfolios apresenta resultados muito mais expressivos que no 

caso dos ativos individuais. Como fontes de erros de mensuração os autores 

apresentam: (1) dificuldade de separar totalmente o ex ante do ex post nas medidas 

de lucro e outras variáveis; (2) existência de critérios contábeis diferentes sendo 

utilizados pelas empresas ao mesmo tempo (por exemplo, para apurar os valores de 

estoques e depreciação) e (3) existência de critérios contábeis uniformes que 

produzem erros não-uniformes nas empresas (por exemplo, a utilização do custo 

histórico).

Portfolio"

Assim, em relação aos portfolios, que apresentam apenas erros de mensuração 

sistemáticos, a associação mais forte encontrada foi com a variabilidade dos lucros, 

que apresentou correlações de postos de 0,90 e 0,82 em cada subperíodo. A 

segunda medida contábil de maior destaque foi o índice de payout, com correlações 

de -0,79 e -0,50, e o beta contábil aparece em terceiro (0,68 e 0,46). Esses 

resultados indicam que as medidas de risco contábeis podem ser utilizadas para 

selecionar e ordenar portfolios de maneira a obter um ranking semelhante ao feito 

utilizando-se o beta de mercado.

-0,49
(-0.50)

0,27
(0,23)

0,23
(0,23)

-0,13
(-0,13)

-0,06
(-0,07)

0,66
(0,58)

0,44
(0,39)

a Os coeficientes da correlação por postos aparecem na linha superior, e os coeficientes da 
correlação do produto-momento aparecem entre parênteses na linha inferior.
b As correlações dos portfolios foram baseadas em 61 carteiras com 5 ativos em cada uma.
Fonte: Beaver, Ketlere Scholes (1970)



2.4.4 Hamada (1972)

A taxa de retorno das ações ordinárias da empresa alavancada (lL) é dada por:

(2.64)

em que:

DIV: Dividendos pagos aos acionistas ordinários;

GC:

quantidade de ações ordinárias da empresa alavancada enL:

Pl:

(2.65)

em que:

iu: Taxa de retorno da empresa não-alavancada;

X: Lucro operacional do período;
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Para realizar o seu estudo, comparou o beta das ações ordinárias de cada empresa 

com o beta que ela apresentaria caso não tivesse dívidas, supondo válida a primeira 

proposição de Modigliani-Miller com impostos (1963).

preço das ações ordinárias da empresa alavancada no início do 

período.

Caso a empresa não tivesse dívidas e nem ações preferenciais, sua taxa de retorno 
seria dada por:

Hamada (1972) estudou a relação entre a alavancagem financeira e o beta de 

mercado de uma amostra de 304 empresas norte-americanas com dados 

disponíveis nas bases de dados CRSP e Compustat no período 1948-1967.

. _X(1-t) + AG 
hl — ------------------

VAC

Ganho (ou perda) de capital dos acionistas ordinários, 

correspondente à variação no preço das ações ordinárias;

DIV + GC
*L----------------------

"l-Pl



t: Alíquota de imposto de renda;

AG:

VAu: Valor das ações da empresa não alavancada.

(2.66)'u =

Para tanto, o numerador pode ser preenchido da seguinte forma:

X(1-t) + AG = [(X-J)(1-t) - DIVP + AG] + J(1-t) + DIVP (2.67)

em que:

Juros incorridos durante o período eJ:

(2.68)X(1-t) + AG = [DIV + GC] + J(1-t) + DIVP

(2.69)VAu = VEL-t.D

em que:

valor de mercado das dívidas da empresa alavancada;D:

valor da empresa alavancada eVEl:
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Em relação ao denominador, como se partiu de uma empresa com dívidas, VAu não 

pode ser observado. No entanto, a primeira proposição de Modigliani e Miller com 

impostos (1963) postula que:

Variação no crescimento capitalizado (capitalized growth) da 

empresa e

Mas o termo entre colchetes, no lado direito da equação (2.67), é exatamente o 

termo do lado direito em (2.10). Substituindo, tem-se:

Para calcular o valor do beta da empresa não-alavancada é necessário reescrever a 

sua taxa de retorno em função de variáveis observáveis:

X(1-t) + AG 
VAu

DIVP: Dividendos pagos aos acionistas preferenciais;



valor das ações preferenciais da empresa alavancada.VPL:

(2.70)VEl = VAl + VPl + D

(2.71)

Pu = 0,9190 > Pl = 0,7030, considerando retornos discretos e

pu = 0,9183 > Pl = 0,7263, considerando retornos contínuos.

(2.72)VAu-Pu - VAl-Pl

Através das seguintes regressões:

(2.73)Pu
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O valor da empresa alavancada é dado pela soma dos valores de mercado das 

ações ordinárias, preferenciais e das dívidas:

E, agora, é possível aplicar (2.25), (2.69) e (2.70) em (2.23) de forma a apresentar a 

taxa de retorno da empresa não-alavancada apenas em função de variáveis 

observáveis:

Utilizando a média aritmética dos retornos das ações da NYSE como índice de 

mercado, o autor apresenta os seguintes betas médios:

Com base nesses resultados, Hamada (1972) argumenta que a alavancagem 

financeira foi responsável por 21% a 24% dos betas médios verificados para as 

ações da amostra (Pu).

^VAu' 

lVAJPl - ai + bi

DIV + GC + J(1-t) + DIVP  DIV + GC +J(1-t) + DIVP 
u" VAL+VPL+D-t.D " VAL+VPL+D(1-t)

Para verificar a aderência de seu modelo teórico, o autor testou, também, a validade 

da equação (2.72), que dá origem à relação entre os betas alavancados e não- 
alavancados:



(2.74)

Quadro 9 - Resultado dos testes do modelo de Hamada (1972)
i

Média dos 20 anos Valor de 1947 Valor de 1966-
b! r!b r!ba Ba a

0,962 0,781 0,849

0,962 0,781 0,849

0,984 0,773 0,859

0,984 0,773 0,859

0,969 0,888 0,902

0,969 0,888 0,902

0,988 0,902 0,911

0,9020,911 0,911

2.4.5 Mandelker e Rhee (1984)

Mandelker e Rhee (1984) objetivaram verificar a relação entre o beta de mercado e

off entre as duas alavancagens. Para tanto, eles partiram da demonstração de que,
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Caso a relação seja válida, ai e a2 devem ser zero eb, eb2 devem ser iguais a 1. 

Os resultados de Hamada (1972) são apresentados no quadro a seguir:

se o retorno para o acionista de uma empresa alavancada for mensurado pelo 

retorno sobre património líquido (definido como lucro líquido do período dividido pelo 

valor de mercado das ações no início do período), então o seu beta alavancado 

pode ser expresso por29:

constante 
suprimida

constante 
suprimida

constante 
suprimida

constante 
suprimida

constante 
suprimida

constante 
suprimida

constante 
suprimida

constante
suprimida

constante 
suprimida

constante
suprimida

constante 
suprimida

constante 
suprimida

■

i
I

(R-2) 
utilizando 
retornos 

contínuos

(R-2) 
utilizando 
retornos 
discretos

-0,022 
(0,021)

-0,003 
(0,013)

0,007 
(0,010)

0,030 
(0,016)

0,979 
(0,011)

1,062 
(0,021)

1,042 
(0,009)

1,016 
(0,013)

0,931 
(0,017)

0,960 
(0,007)

0,112 
(0,028)

0,119 
(0,026)

0,150 
(0,048)

0,159 
(0,047)

0,967 
(0.013)

0,816 
(0,044)

0,952 
(0,019)

0,843 
(0,030)

0,948 
(0,015)

0,852 
(0,028)

0,842 
(0,045)

0,966 
(0,021)

0,080 
r (0.027)

0,124 
(0,037)

0,063 
(0,026)

0,085 
(0,041)

1,005 
(0,012)

0,976 
(0,017)

0,843 
(0,034)

0,947 
(0,015)

0,898 
(0,030)

0,976 
(0,014)

0,942 
(0,029)

0,905 
(0,038)

(R-1) 
utilizando 
retornos 

contínuos

(R-1) 
utilizando 
retornos 
discretos

1,014 
(0,005)

' Pl
u;

Pu - a2 + ^2

1,004 
(0,012)

Fonte: Hamada (1972)

as alavancagens operacional e financeira das empresas, e também se há um trade-

29 A demonstração de Mandelker e Rhee pode ser encontrada na seção 2.3.3.2.

í VAL 
tvA



pL = GAF.GAO.p° (2.75)

em que:

beta da taxa de retorno do acionista da empresa;Pl:

grau de alavancagem financeira da empresa;GAF:

GAO: grau de alavancagem operacional da empresa e

Pl: risco intrínseco do negócio, expresso por:

sendo:

LLm: lucro líquido da empresa no período anterior;

Rt ;Rt.i: receita da empresa no período atual e anterior, respectivamente;

Rm’. taxa de retorno do portfolio de mercado.

Ln(Xjt) = aj + CjLn(Rjt) + ujt (j = 1-255; t = 1957-1976)

Ln(LLjt) = bj + djLn(Xjt) + vjt(j = 1-255; t = 1957-1976)
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COV|

Pl= —
;Rm

2
LL^ 
Rt-i

Aplicaram, então, o modelo a uma amostra de 255 empresas de manufatura 

americanas com demonstrações financeiras disponíveis no Standard and Poor s 

Compustat Annual Data Tape30 e preços mensais de ações disponíveis no Center for 

Research in Security Prices (CRSP) durante todo o período de 1957 a 1976.

Para estimar os graus de alavancagem de cada empresa foram utilizadas as 
seguintes regressões:

Rt 
x----- 1

VA, 
var(RM)

No caso de dados financeiros faltantes ou ambíguos, o Moody’s Industrial Manual foi utilizado para ratificação.

VAt.i: valor das ações da empresa no período anterior e



em que:

Rjt: receita da empresa j no período t;

Xjt: lucro operacional da empresa j no período t;

lucro líquido da empresa j no período t e■j

Cj. dj:

0 = 1-255; t= 1-240)ijt - ccj + PjrMt + Ejt

em que:

taxa de retorno das ações da empresa j no período t;'jt:

taxa de retorno do portfolio de mercado no período t erMt:

beta de mercado das ações ordinárias da empresa j.Pj;
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Para estimar os betas de mercado das ações ordinárias foi utilizada a seguinte 

regressão:

Como índice de mercado, foi adotado um índice ponderado por valor de mercado 

das ações da New York Stock Exchange calculado pelo CRSP.

respectivamente, graus de alavancagens operacional e financeira da 
empresa j.

As estimativas dos graus de alavancagem utilizando essas fórmulas pressupõem 

que eles são estacionários. Para examinar a premissa de estacionariedade, eles 

aplicaram os testes de Chow (1960) e Fisher (1970) sobre os subperíodos 1957- 

1966 e 1967-1976 e concluíram que não é possível rejeitar a hipótese de que os dois 

graus de alavancagem são estáveis para 90% das empresas ao nível de confiança 

de 5%. Para não eliminar nenhuma empresa da amostra, optaram por agrupar as 

empresas em portfolios, de forma a reduzir ainda mais a não-estacionariedade das 

alavancagens31.

31 Mandelker e Rhee (1984, p.51) reportam, também, que, mesmo eliminando os 10% de empresas cujos graus de 
alavancagem não apresentaram estacionariedade, os resultados encontrados não apresentaram muita melhora.



(2.76)
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Para avaliar o efeito dos graus de alavancagens sobre o beta das empresas, 

Mandelker e Rhee utilizaram uma versão logarítmica da equação (2.75):

O quadro, a seguir, apresenta os resultados das regressões, utilizando as cinco 

possíveis classificações para obtenção dos portfolios:

Para reduzir o viés dos erros nas mensurações, as empresas foram agrupadas de 5 

em 5, resultando em 51 portfolios, correspondentes às 51 observações utilizadas 

para estimar os coeficientes da regressão (2.76).

Para formar os portfolios, o critério utilizado foi primeiro ordenar por alguma das 

variáveis e depois agrupar as 5 primeiras colocadas no primeiro conjunto, as 5 

posteriores no segundo e assim por diante. Segundo os autores, esse critério pode 

gerar um viés de seleção, pois tanto as variáveis utilizadas no agrupamento quanto 

as estimativas dos parâmetros da regressão foram realizadas no mesmo intervalo de 

tempo e, para corrigir esse efeito, eles selecionaram, também, duas variáveis 

instrumentais que argumentam serem altamente correlacionadas com as 

alavancagens operacional e financeira mas que são independentes das duas.

As variáveis instrumentais selecionadas foram indicadores contábeis das 

alavancagens. Para a alavancagem operacional, utilizaram a média de 20 anos do 

índice de ativos imobilizados líquidos sobre ativos totais e, para a alavancagem 

financeira, a média de 20 anos do índice de dívidas totais sobre ativos totais.

In Pp = Yo + Yi In GAOp + y2 In GAFp + 6p



Quadro 10 - Resultados das regressões feitas com carteiras (MR-84)

R2Yi [GAO] Y? [GAF] Estatística FYo

0,43 18,70°

0,09 4,72*

0,36 28,15°

0,38 15,33°

0,17 10,56°

0,24 15,96°

0,48 22,28°

0,14 7,97°

0,33 23,66°

0,17 4,99*

0,12 6,81

0,01 0,53

0,34 12,26°

0,003 0,13

0,32 23,05°

l
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Os resultados das regressões confirmam que os coeficientes do GAO e GAF são, 

consistentemente, positivos e, em sua grande maioria, estatisticamente significantes. 

Os painéis de I a III mostram que o poder explicatório varia de 38% a 48%, e mesmo 

os painéis IV e V — cujas regressões não utilizam as variáveis instrumentais — 

confirmam os resultados, embora com um poder explicatório menor.

I. Carteiras formadas com base nos rankings 
das variáveis instrumentais para GAO

II. Carteiras formadas com base nos rankings 
das variáveis instrumentais para GAF

III. Carteiras formadas com base nos rankings 
do Beta

0,07 
(4,26)°

0,07 
(2,23)°

0,07 
(4,53)°

0,04 
(2,32)*

0,09 
(4,58)°

0,12 
(3,87)°

0,07 
(1.87)*

0,05 
(3,35)°

0,09 
(4,23)°

0,06 
(2,35)’

0,07 
(3,37)°

0,07 
(3,21)°

0,06 
(3,29)°

0,69 
(2,82)°

0,14 
(3,06)°

0,11 
(2,61)°

0,32 
(2,50)°

0,37 
(3,37)°

0,41 
(3,25)°

0,73 
(3,80)°

-0,05 
(0,37)

0,40 
(4,80)°

4,32 
(4,93)°

1,93 
(4,86)°

0,37 
(1.71)°

1,30 
(5,47)°

1,33 
(5,31)°

1,00 
(3,99)°

1,96 
(5,62)°

0,16 
(0,73)

V. Carteiras formadas com base nos rankings 
do GAF

IV. Carteiras formadas com base nos rankings 
do GAO

0,14 
(1,15)°

0,35 
(2,17)’

0,94 
(4,10)°

0,06 
(4,12)°

0,06 
(4,25)°

Números entre parênteses são os valores da estatística t

° Estatisticamente significante com a = 1 %

* Estatisticamente significante com a = 5% 
Fonte: Mandelker e Rhee (1984)



Quadro 11 - Resultados do teste de trade-off entre GAO e GAF (MR-84)

Portfolios GAO médioBeta médio GAF médio

Baixa 25

Alta 26

Total 51

Baixa 25

Alta 26

Total 51

Baixo 25

Alto 26III. Beta

Total 51
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O coeficiente y0 está associado ao risco intrínseco do negócio (correspondente à Po 

em 2.75) e, de acordo com os autores, não se incluiu um coeficiente para medir o 

seu efeito devido à limitação dos dados. No entanto, as estimativas do intercepto - 

que são significantes em todas as regressões - parecem capturar o efeito dessa 

variável omitida, que se mostrou estável ao longo dos painéis.

Para testar a hipótese de trade-off entre alavancagem operacional e financeira, 

Mandelker e Rhee avaliaram o coeficiente de correlação entre GAO e GAF nos 

portfolios encontrados. Os resultados são apresentados no próximo quadro:

I. Alavancagem 
Operacional

II. Alavancagem 
Financeira

0,73 
[0.17]

1,16
[0,21]

0,95 
[0,28]

0,97
[0.10]

0,93
[0.13]

0,95
[0.11]

0,89
[0.101

1,00
[0.14]

0,95 
[0,13]

0,99 
[0.07]

0,97 
[0,06]

0,98
[0,06]

0,88
[0.13]

10,08
[0,08]

0,98
[0.141

0,94
[0,06]

1,01
[0,06]

0,98
[0,07]

1,02 
[0.10]

1,09
[0.11]

1,06 
[0,11]

1,00
[0.12]

1,10
[0.10]

1,06 
[0.12]

0,85
[0.14]

1,25
[0.17]

1,06
____________________________[0,25]_________

Números entre parênteses são os valores da estatística t
Números entre colchetes são desvios-padrão cross-section
* Estatisticamente significante com a = 1%

* Estatisticamente significante com a = 5%
Fonte: Mandelker e Rhee (1984)

p(GAOP) GAFP)

-0,26
(1.26)

-0,23
(1.18)

-0,30
(2.19) '

-0,32
(1.61)*

-0,31
(1,59)*

-0,32 
(2,39)*

-0,08
(0.37)

-0,49
(2,73)*

-0,05
(0,35)

O resultado da utilização das variáveis instrumentais pode ser mais bem destacado 

nos painéis IV e V: no agrupamento por GAO (painel IV), o GAO sozinho explica 

12% da variabilidade dos betas, enquanto o GAF explica apenas 1%. Já no 

agrupamento por GAF, ocorre o contrário (GAO explica apenas 0,3% e GAF 32%). 

Esse resultado não se repete nos painéis I e II, nos quais foram empregadas as 

variáveis instrumentais.
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Para entender este efeito, Mandelker e Rhee (1984) subdividiram a amostra total em 

duas porções e, nesse caso, observa-se, claramente, que os portfolios de betas 

elevados apresentam forte correlação negativa entre as alavancagens, enquanto nos 

portfolios de betas baixos esse efeito é pouco aparente. Isso pode indicar que 

empresas de betas elevados realizam a compensação de alavancagens mais 

ativamente do que empresas de betas baixos.

Os resultados mostram que em todos os painéis a correlação entre GAO e GAF foi 

negativa. Considerando as amostras totais, tanto nos agrupamentos por GAO 

quanto por GAF, a correlação foi negativa e estatisticamente significante a 1%. 

Desse modo, chama atenção o fato de a correlação na amostra total de portfolios 

construídos com base na ordenação por betas ter sido muito pouco significante.

A divisão da amostra total em dois subgrupos, também, permite verificar que os 

valores médios das alavancagens confirmam a hipótese de compensação. Nos 

portfolios criados pela ordenação por alavancagem operacional (painel I), o 

subgrupo de baixo GAO apresentou GAF maior que a média, e vice-versa. O mesmo 

efeito é observado no painel II: empresas de baixo GAF apresentaram GAO maior 

que a média, e o contrário também foi constatado.



3 METODOLOGIA DA PESQUISA
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A pesquisa, como meio para se chegar ao conhecimento, realiza-se através do 

estudo de um problema que tenha despertado o interesse de investigação do 

pesquisador. Sua concretização, entretanto, depende da capacidade do investigador 

de “promover o confronto entre os dados, as evidências, as informações coletadas 

sobre o assunto e o conhecimento técnico acumulado a respeito dele”. O 

conhecimento advindo da pesquisa é, portanto, fruto da inquietação humana e traz 

consigo “a carga de valores, preferências, interesses e princípios que orientam o 

pesquisador” (LÚDKE; ANDRÉ, 1986, p. 2-3)

De fato, segundo Kerlinger (1980, p. 320-321), o objetivo da Ciência é “a teoria ou a 

explicação sistemática dos fenômenos naturais”, o dos cientistas é “o estudo das 

relações entre fenômenos” e o da pesquisa científica é "a investigação disciplinada 

dessas relações”. Marconi e Lakatos (1982, p. 15), citando vários autores, enfatizam 

também o aspecto da disciplina que caracteriza o método científico, conceituando a 

pesquisa como “um procedimento formal, com método de pensamento reflexivo, que

Truth is ever to be found in the simplicity, and not in the 
multiplicity and confusion of things

(Isaac Newton)

Contudo, a atividade investigativa tem como pressuposto a abordagem científica 

fundamentada nos princípios da metodologia que, segundo Kaplan (1975, p. 21) “é 

uma metateoria voltada para a investigação científica dos métodos e não os próprios 

métodos”. Assim, Kaplan utiliza o termo metodologia para indicar a teorização da 

prática da pesquisa, enquanto para ele método equivale ao conjunto de decisões e 

opções que o pesquisador assume ao longo do processo de investigação. Nesse 

sentido, é importante situar a metodologia no campo da pesquisa científica - lugar 

da prática e da elaboração dos objetos do conhecimento científico e da 

fundamentação empírica dos fatos com que lida — de modo a contextualizar a 

seleção do método.
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Desse modo, para responder às questões levantadas nessa pesquisa, optou-se por 

um estudo descritivo, conforme proposto por Selltiz et al (1974), que agrupam sob 

essa denominação os processos que apresentam as seguintes características:

requer um tratamento científico e se constitui no caminho para se conhecer a 

realidade ou para descobrir verdades parciais” ou como complementa Kaplan (p. 37- 

38) “é somente pela experiência que se colhe informação a respeito do mundo [...] 

toda a teoria científica nada mais é que uma tentativa de sistematizar nosso 

conhecimento das circunstâncias em que tais reconhecimentos ocorrerão”. O 

alcance de tais objetivos pressupõe lógica e rigor no pensar e expressar.

• “As questões de pesquisa pressupõem muitos conhecimentos anteriores 

do problema a ser pesquisado, ao contrário do que ocorre com as 

questões que constituem o fundamento para os estudos exploratórios” (p. 

76)

De acordo com os objetivos, uma pesquisa pode ser classificada em exploratória, 

explicativa (causal) ou descritiva, segundo Selltiz et al (1974, p. 59-60). No primeiro 

grupo, situam-se aqueles que buscam familiarizar-se com um fenômeno ou 

conseguir nova compreensão deste, no segundo aqueles que buscam verificar uma 

relação de causa-efeito entre variáveis, e no terceiro aqueles que apresentam 

características de uma situação, grupo ou de um indivíduo específico e/ou buscam 

verificar a frequência com que algo ocorre ou com quem está ligado a alguma outra 

ocorrência. Gil (2002, p. 45) entende que algumas pesquisas descritivas vão além da 

simples identificação da existência de relações entre variáveis, pretendendo 

determinar a natureza dessa relação. Nesse caso, ela se aproxima da pesquisa 

explicativa. Por outro lado, elas também podem proporcionar uma nova visão do 

problema, o que as aproxima das pesquisas exploratórias.

• “O pesquisador precisa ser capaz de definir claramente o que deseja 

medir, e de encontrar métodos adequados para essa mensuração” 

(p. 77).



3.1 O Método da Pesquisa
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Nessa linha, Chizzotti (1991, p. 27) observa que “a pesquisa é uma criação que 

mobiliza a acuidade inventiva do pesquisador, sua habilidade artesanal e sua 

perspicácia para selecionar o método adequado aos problemas que ele enfrenta no 

processo da investigação”.

De fato, a análise da relação entre indicadores contábeis e betas de mercado 

encerra-se nessa situação. Trata-se de um tema de grande interesse do pesquisador 

que dá continuidade a pesquisas elaboradas durante o programa de doutorado, e 

cuja compreensão envolve novos desafios, uma vez que os estudos constantes na 

literatura foram apenas exploratórios, ou, então, restritos a mercados de capitais 

mais maduros que o brasileiro.

• “Além disso, precisa ser capaz de especificar quem deve ser incluído na 

definição de ‘determinada comunidade’ ou ‘determinada população’” 

(p. 77).

Assim, o problema estudado apresenta ampla fundamentação teórica, além de 

evidências empíricas que sustentam as hipóteses de pesquisa formuladas. O 

atendimento ao segundo e terceiro requisitos é demonstrado nas seções seguintes, 

que apresentam a definição operacional das variáveis do estudo e a caracterização 

da população estudada, assim como as técnicas utilizadas para obtenção, 

mensuração, tratamento e análise dos dados e resultados.

Para Marconi e Lakatos (2003, p. 33), a pesquisa científica se caracteriza por ser 

uma atividade voltada para a solução de problemas e o primeiro passo na 

formulação da pesquisa é explicitar o problema, torná-lo concreto. Entretanto, as 

autoras ressaltam que mais importante que definir o problema é avaliar se a tarefa é 

realizável, se é possível obter os dados necessários ao estudo do problema.



Entre os métodos de abordagem, as autoras relacionam:
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Lakatos e Marconi (1983, p. 79) na tentativa de fazer uma distinção entre os termos 

“método” (de abordagem) e “métodos” (de procedimento), sugerem que “o método 

se caracteriza por uma abordagem mais ampla, em nível de abstração mais elevado, 

dos fenômenos da natureza e da sociedade”, enquanto métodos se referem a 

“métodos de procedimento”, que seriam “etapas mais concretas de investigação, 

com finalidades mais restritas em termos de explicação mais geral dos fenômenos e 

menos abstratos”.

Assim, o método empregado, nesta tese, foi o hipotético-dedutivo, em que se parte 

da definição do problema e da construção de conjecturas, que deverão ser testadas 

pela observação e experimentação (LAKATOS; MARCONI, 1983, p. 62). Tal método, 

proposto por Popper (1975, p. 536-537) é o de “enunciar claramente o problema e 
examinar, criticamente, as várias soluções propostas”. É uma tentativa de filtrar as 

hipóteses que sobrevivem às tentativas de refutação e falseamento. Para o autor, a 

atitude racional e crítica devem estar no mesmo nível e sugere “sempre que 

propomos uma solução para um problema, devemos tentar, tão intensamente

"a) método indutivo - cuja aproximação dos fenômenos caminha 
geralmente para planos cada vez mais abrangente, indo das constatações 
mais particulares às leis e teorias (conexão ascendente);

b) método dedutivo - que, partindo das teorias e leis, na maioria das vezes 
prediz a ocorrência dos fenômenos particulares (conexão descendente);

c) método hipotético-dedutivo - que se inicia pela percepção de uma lacuna 
nos conhecimentos, acerca da qual formula hipóteses e, pelo processo de 
inferência dedutiva, testa a predição da ocorrência de fenômenos 
abrangidos pela hipótese;

e) método dialético - que penetra o mundo dos fenômenos através da sua 
ação recíproca, da contradição inerente ao fenômeno e da mudança 
dialética que ocorre na natureza e na sociedade" (p. 79)

De acordo com Nérici (1978, p. 15), “método é o conjunto coerente de 

procedimentos racionais ou prático-racionais que orienta o pensamento para serem 

alcançados conhecimentos válidos”. Bunge apud Lakatos e Marconi (1986, p. 41) 

acrescenta que o método científico deve ser um “procedimento regular, explícito e 

passível de ser repetido” e que através dele “colocam-se à prova as hipóteses 
científicas”.



Formulação da(s) hipótese(s), a partir de um fato-problema;1.

Inferência das consequências preditivas da(s) hipótese(s);2.

3.

3.2 Hipóteses Formuladas
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De acordo com Souza et al (1976, p. 80), o método hipotético-dedutivo compreende 

as seguintes etapas:

Teste das consequências preditivas, através da experimentação, a fim de 

confirmar ou refutar as hipóteses.

Formular o problema de pesquisa consiste em determinar, com precisão, o 

objetivo central da investigação. Para Rudio (apud LAKATOS; MARCONI, 1983, p. 

121), “consiste em dizer, de maneira explícita, clara, compreensível e operacional, 

qual a dificuldade com a qual nos defrontamos e pretendemos resolver, limitando 

seu campo e apresentando suas características”.

quanto possível, pôr abaixo a mesma solução ao invés de defendê-la. Infelizmente, 

poucos de nós observamos este preceito; felizmente outros farão as críticas que nós 

deixamos de fazer. A crítica, porém, só será frutífera se enunciarmos o problema tão 

precisamente quanto nos seja possível, colocando a solução por nós proposta em 

forma sucintamente definida - forma suscetível de ser criticamente examinada" 

(p.536).

No caso das hipóteses, o seu papel na pesquisa científica é sugerir 

orientações para determinados fatos e orientar a pesquisa de outros ou, como 

entende Trivinos (1987), a hipótese envolve uma possível verdade, um resultado 

provável; é uma verdade intuída com o apoio de uma teoria e os fatos poderão 

verificar ou não a hipótese. É importante porque dirige a investigação, indicando ao 

pesquisador o que procurar, e o enunciado claro e preciso das hipóteses é requisito
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No caso desta pesquisa, conforme já apresentado no Capítulo 1, o objetivo 

principal é identificar, para as empresas que apresentam ações negociadas na 

Bolsa de Valores de São Paulo, se existe alguma relação entre seus indicadores 

contábeis e o risco sistemático de suas ações, medido pelo beta.

Para atender a esse objetivo, foram testadas as seguintes hipóteses, apresentadas 

na forma nula:

Conforme também já apresentado, o objetivo secundário é examinar se é possível 

melhorar o processo de previsão de betas futuros utilizando betas históricos

Ho,3: Existe relação entre a estrutura de capital da empresa e o beta de 

mercado de suas ações.

: Existe relação entre os graus de alavancagem (operacional, financeira 

e total) da empresa e o beta de mercado de suas ações.
Ho,2:

fundamental para as pesquisas que têm como objetivo verificar relações de 

associações ou dependência entre variáveis. “São enunciados de relações e, como 

os problemas, devem implicar a testagem das relações enunciadas. Ambos 

enunciam relações, só que os problemas são sentenças interrogativas e as 

hipóteses sentenças afirmativas. Embora quase idênticos em substância, a diferença 

importante é que as hipóteses geralmente são mais específicas do que os 

problemas e estão mais próximas das operações de teste e pesquisa” (KERLINGER, 

1980 p. 38). A hipótese é uma suposta, provável e provisória resposta a um 

problema que provocou a pesquisa, cuja validez ou sustentação será verificada 

através da pesquisa (MARCONI; LAKATOS, 2003, p. 68)

Ho;4: Existe relação entre os indicadores contábeis operacionais da empresa 

e o beta de mercado de suas ações.

H0,i: Existe relação entre o beta contábil de uma empresa e o beta de 

mercado de suas ações.



associados a indicadores contábeis, o que requer a definição de uma hipótese de

pesquisa adicional:

Ho,5: É possível melhorar a previsão de betas de mercado futuros utilizando

indicadores contábeis das empresas.

Esta hipótese foi colocada como secundária em virtude da pequena quantidade de

dados disponíveis para a realização de um teste efetivo de previsão de betas, pois

não há histórico suficiente para que seja possível definir um período de estimação do

modelo e outro de teste e validação. Ainda assim, é possível realizar alguns testes

de associação, para indicar eventuais novas oportunidades de pesquisa.

Para responder a essas questões, as hipóteses apresentadas foram testadas

utilizando-se diferentes medidas e períodos de análise, como mostra o quadro a

seguir, adaptado do modelo sugerido por Mattar (1996 p. 101):

Quadro 12 - Hipóteses e indicadores das variáveis utilizadas na pesquisa

Períodos de análiseHipótese Variáveis utilizadas Indicadores das variáveis

Hipótese 1 9 anos

Hipótese 2 9 anos

Hipótese 3 9 anos

Hipótese 4 9 anos

Hipótese 5
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Beta de mercado, 
Graus de alavancagem

Beta de mercado 
Graus de Alavancagem 

Estrutura de capital e 
impostos sobre o lucro 
Indicadores contábeis 

operacionais

Beta de mercado, 
Estrutura de capital, 

Impostos sobre o lucro

Beta de mercado, 
Indicadores contábeis 

operacionais

Beta de mercado, 
Beta contábil

Beta das ações no período 
Grau de Alavancagem Operacional 
Grau de Alavancagem Financeira 

Grau de Alavancagem Total

Beta das ações no período 
Crescimento 

Tamanho do ativo 
Liquidez

Taxa de pagamento de dividendos

Beta das ações no período
Lucro operacional

Lucro liquido 
Lucro líquido ajustado

5 anos, 4 anos
9 anos

Beta das ações no período 
Grau de Alavancagem Operacional 
Grau de Alavancagem Financeira 

Grau de Alavancagem Total 
D/(D+E) 

Alíquota de IR e CS 
Crescimento 

Tamanho do ativo 
Liquidez

Taxa de pagamento de dividendos

Beta das ações no período
D/(D+E)

Alíquota de IR e CS



3.3 População e Amostra

A escolha desse período deu-se em virtude dos seguintes fatores:

3.4 Coleta de Dados

A partir desse primeiro filtro, foram selecionadas apenas as empresas que já 

estavam listadas no início do período e continuaram listadas até o fim, resultando em 

195 empresas.

Para não distorcer, excessivamente, o cálculo do beta, foram eliminadas todas as 

empresas que não apresentaram nenhuma negociação nos últimos 30 dias 

anteriores ao fim de cada trimestre-calendário. Dessa forma, obteve-se a amostra 

final utilizada no estudo, composta por 93 empresas de 18 setores, que estão 

listadas nos Anexos A e B.

• Corresponde a uma fase de relativa estabilidade de preços, sendo 1995 

o primeiro ano completo após o período de alta inflação anterior e 2003 o 

último ano completo com informações disponíveis;

• Fornece um número suficientemente grande de dados para a análise 

estatística das variáveis envolvidas na pesquisa.

Os dados utilizados na pesquisa são secundários e foram obtidos através do 

sistema Economática disponível no Laboratório de Finanças da FIA-FEA-USP. Os 

dados utilizados na realização da pesquisa foram:
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A população pesquisada é composta por 421 empresas de capital aberto listadas na 

Bolsa de Valores de São Paulo, no período entre 1o de janeiro de 1995 a 31 de 

dezembro de 2003. O primeiro recorte amostrai foi feito excluindo-se todas as 

empresas que tiveram suas negociações canceladas durante o período, resultante 

de eventos como fechamentos de capital, falências, fusões ou aquisições, restando, 

assim, 279 empresas ativas de 20 diferentes setores.



1. nomes das empresas;

2. setores de atuação (classificação Economática);

3. cotações diárias de fechamento das ações das empresas;

4. quantidade de ações das empresa ao fim de cada trimestre;

5. cotações diárias do índice da Bolsa de Valores de São Paulo (Ibovespa);

6. lucro antes dos juros e impostos sobre o lucro em cada trimestre;

7. despesas financeiras trimestrais;

8. juros sobre o património líquido pagos em cada trimestre;

9. impostos sobre o lucro em cada trimestre;

10. lucro líquido trimestral;

11. dividendos pagos no trimestre;

12. saldo trimestral das dívidas financeiras e

13. património liquido apurado trimestralmente.

3.5 Operacionalização das Variáveis

3.5.1 Taxa de Retorno das Ações

A taxa de retorno da ação da empresa i no período t foi calculada da seguinte forma:
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Os dados foram, inicialmente, coletados em planilhas Microsoft Excel e, 

posteriormente, exportados para tabelas do gerenciador de banco de dados 

Microsoft Access e para o sistema estatístico SPSS.



(3.1)

em que:

Pi.t:

3.5.2 Beta de Mercado

(3.2)Pi =

Como referência para o índice de mercado foram utilizadas duas alternativas:

O índice Bovespa (IBOV); e
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Para as empresas que apresentaram mais de um tipo de ação negociada na 

Bovespa, foi selecionada a ação que apresentou maior volume negociado no último 

mês de dados disponíveis. As ações selecionadas para cada empresa da amostra 

estão apresentadas no Anexo C - Ações selecionadas para o cálculo do beta de 

mercado de cada empresa.

- Um índice calculado a partir da média aritmética das taxas de retorno das 

ações que constituíram a amostra utilizada no estudo (IMEDIO).

cov(iiJM) 
var(iM)

Para se obter o beta de mercado da ação da empresa i (Pi), realizou-se uma 

regressão linear entre a série de taxas de retornos da ação da empresa i (i,) como 

variável dependente e da série de taxas de retorno do índice de mercado (iM)como 

variável independente. O beta de mercado da ação corresponde ao coeficiente 

angular da reta de regressão e pode ser dado por:

preço da ação da empresa i no fim do período t, ajustado por 

proventos (dividendos, bonificações, direitos de subscrição, 

desdobramentos, agrupamentos etc.).

i - Pi-‘ 
i-‘" 7—Pi.t-1
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O IMEDIO foi utilizado para testar e corrigir algum eventual efeito de não- 

representatividade do Ibovespa como referência de mercado para a amostra do 

estudo, representando, portanto, uma referência endógena para um índice de 

mercado.

De fato, das 93 empresas da amostra, apenas 27 têm ações que fazem parte da 

carteira teórica atual do índice Bovespa (referente a Out/04), representando 

56,099% de sua composição. O quadro a seguir apresenta as empresas da amostra 

que estão presentes na carteira teórica do Ibovespa, assim como sua participação 
relativa no índice:



Quadro 13 - Participação das empresas da amostra no índice Bovespa

1.
2. Vale Rio Doce PNA 4,117
3. Usiminas PNA 3,785
4. Bradesco PN 3,552
5. Eletrobras PNB 3,339
6. Cemig PN 3,303

Sid Nacional ON 2,988
8. Bco Itau Hold Finan PN 2,740
9. Ambev PN 2,719
10. Brasil Telecom PN 2,674
11. Gerdau PN 2,196
12. Braskem PNA 1,760
13. EmbraerPN 1,475
14. Acesita PN 1,369

15. CaemiPN 1,346
16. SidTubaraoPN 1,223
17. Itausa PN 1,119
18. Votorantim C P PN 1,094

1,01819. Brasil ON

0,9120. CelescPNB

0,87421. AracruzPNB

0,68322. Telesp Operac PN
0,64323. Souza Cruz ON
0,63324. Cesp PN
0,58725. KlabinPN
0,41526. Ipiranga Pet PN
0,26027. LightON
56,099TOTAL

3.5.3 Beta Contábil

contábeis no lugar da série de taxas de retorno da ação.

contábeis, medidas durante os 36 trimestres (9 anos) do período de estudo.
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Conforme exposto na fundamentação teórica, o beta contábil representa um análogo 

ao beta de mercado obtido a partir da utilização de uma série de resultados

Para testar a possibilidade de utilização de betas contábeis como aproximações para 

betas de mercado no mercado brasileiro, este trabalho utilizou 3 séries de resultados

Empresa

Petrobras PN
Participação no índice (%)

9,277



1. Lucro operacional (LAJIR);

2. Lucro líquido (LL);

82

Para realizar o ajuste no resultado auferido pelos acionistas quando do pagamento 

de juros sobre capital próprio, realizou-se um desconto de 15% sobre o valor dos 

juros pagos, referente ao imposto de renda retido na fonte nesse tipo de operação. 

Essa regra tributária manteve-se estável durante todo o período em que o estudo foi 

realizado.

A partir de cada série de resultados contábeis foram criadas 5 séries de dados que 

deram origem a betas distintos:

o resultado 

obtenção (por

2. Série de diferenças de primeira ordem: correspondente à série de 

variações de resultados de um trimestre para o seguinte (por exemplo, 

para a série de lucro líquido, LLt - LLt.-i), resultando em 35 pontos para a 

regressão;

1. Série de valores nominais: é a própria série de resultados, por exemplo, a 

série de lucros líquidos da empresa i ao longo dos 36 trimestres do 

estudo;

3. Série de variações percentuais: obtida a partir das variações percentuais 

do resultado de um período para o seguinte (por exemplo, para o lucro 

líquido, (LLt - LLt.i)/LL M), resultando, também, em 35 pontos para a 

regressão;

4. Série de retornos sobre ativo total: obtida dividindo-se 

contábil pelo ativo total (AT) disponibilizado para sua 

exemplo, para o lucro líquido: LLt/ATt.i), resultando em 36 pontos para 

regressão (coletou-se o ativo total em dezembro de 1994, para 

possibilitar o uso dos resultados do primeiro trimestre de 1995);

3. Lucro líquido ajustado pelo pagamento de juros sobre capital próprio 

(LLA).



3.5.4 Grau de Alavancagem Operacional

Conforme apresentado

Combinando-se os 3 resultados contábeis e as 5 formas de definir as séries de 

valores é possível definir 15 séries de valores contábeis. Para cada uma dessas 

séries foram realizadas regressões lineares em relação a 3 referências de mercado 

diferentes, resultando em 45 estimativas de betas contábeis para cada empresa.

Uma alternativa para definir-se uma nova série de valores seria dividir o resultado 

contábil pelo valor de mercado das ações, ao invés do património líquido contábil. 

Essa alternativa foi testada para o lucro líquido e será apresentada posteriormente 

(seção 3.6.11). Para a definição de um beta contábil, no entanto, ela não foi utilizada 

por requerer o conhecimento do valor de mercado das ações, que não é um número 

puramente contábil.

5. Série de retornos sobre património líquido: obtida dividindo-se o resultado 

contábil pelo património líquido contábil empregado para sua obtenção 

(por exemplo, para o lucro líquido, LL t/PLn), resultando em 36 pontos 

para regressão (coletou-se o património líquido em dezembro de 1994, 

para possibilitar o uso dos resultados do primeiro trimestre de 1995).

As referências de mercado utilizadas foram, além do IBOV e do IMEDIO definidos na 

seção anterior, uma série de retornos contábeis obtida a partir da média de todas as 

empresas presentes na amostra. Essa referência variou de acordo com a série de 

retornos contábeis utilizada. Assim, para a série nominal de lucros líquidos, por 

exemplo, a referência de mercado foi a média dos lucros líquidos de todas as 

empresas em cada trimestre.

na fundamentação teórica, o grau de alavancagem 

operacional (GAO) de uma empresa representa a intensidade com que uma variação 

em sua receita afeta o seu resultado operacional (LAJIR), sendo definido como 

(WESTON e BRIGHAM, 2000, p. 352):

83



(3.3)GAO =

(3-4)
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A equação anterior pode ser reescrita em função da receita da empresa e de sua 

estrutura de custos operacionais fixos e variáveis (WESTON e BRIGHAM, 2000, p. 

353):

Um problema da definição operacional para o GAO apresentada em (3.4) é que ela 

requer a identificação dos custos fixos e variáveis das empresas, a qual não é 

apresentada nas demonstrações financeiras de publicação obrigatória. Assim, não 

restou alternativa a não ser medir o grau de alavancagem operacional das empresas 

a partir da equação (3.3), que requer apenas a observação das variações de lucros e 

receitas de um trimestre para o seguinte.

O quadro, a seguir, apresenta a série de GAO para uma das empresas da amostra e 

é representativo da grande amplitude encontrada na maioria delas.

Variação Percentual no LAJIR 
Variação Percentual na Receita

Receita - Custos VanaveisGAO =----------------------------------------------------
Receita - Custos Variáveis - Custos Fixos

No entanto, a pesquisa realizada requer a definição de um único grau de 

alavancagem operacional representativo para empresa durante todo o período de 

análise, a fim de compará-lo com o beta de mercado do mesmo período. Uma 

alternativa seria a utilização da média dos GAO no período mas, nesse aspecto, a 

utilização da equação (3.3) apresentou um inconveniente, pois muitas empresas 

apresentaram variações de LAJIR com sentidos opostos às da receita e, 

adicionalmente, para quase todas as empresas houve pelo menos um trimestre em 

que o resultado operacional oscilou com uma magnitude muito superior à receita, 

gerando alguns graus de alavancagem negativos e outros muito elevados.



Quadro 14 - Exemplo de série de grau de alavancagem operacional (empresa 305)

Trimestre GAO

dez-95

mar-96

dez-96

mar-97

dez-97 dez-03

1. a mediana dos valores da série de cada empresa;
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mar-95

jun-95

set-95

jun-96

set-96

jun-97

set-97

dez-99

mar-00

Trimestre

mar-01

jun-01

set-01

dez-01

mar-02

jun-02

set-02

dez-02

mar-03

jun-03

set-03

Trimestre

mar-98

jun-98

set-98

dez-98

mar-99

jun-00

set-00

dez-00

jun-99

set-99

3,62

12,95

-1,50

565,63

21,63

113,83

-39,26

1,99

-30,99

-68,99

-2,45

-4,16

GAO 

-73,49 

-3,58 

-0,89 

2,31 

30,84 

-5,47 

-2,13 

-5,25 

-244,59 

-47,46 

3,28 

-6,06

GAO

1,21

5,91

-5,34

-39,55

-121,83

-27,14

326,24

-11,01

3,85

-5,67

13,85

10,33

2. o GAO proposto por Mandelker e Rhee (1984), apresentado na 

Fundamentação Teórica (seção 2.3.5), obtido através do coeficiente 

angular da regressão entre In(LAJIR) como variável dependente e 

In(Receita) como variável independente.

Resultados semelhantes foram observados para a maior parte das empresas da 

amostra, na qual pôde-se verificar valores inferiores a -5.000 e superiores a +4.000. 

Nesse contexto, os valores médios podem ser fortemente distorcidos pelos valores 

extremos e, portanto, avaliou-se a utilização de duas outras medidas de 

alavancagem operacional:

A utilização do GAO, proposto por Mandelker e Rhee (1984) com os dados das 

empresas da amostra, é limitada pela presença de muitos LAJIR com valores 

negativos, pois, nesses casos, a função ln(l_AJIR) não é definida. Isto faz com que 

para muitas empresas a regressão tenha que ser estimada a partir de um número 

muito reduzido de pontos, o que reduz a significância estatística do GAO 

encontrado.



3.5.5 Grau de Alavancagem Financeira

(3.5)

(3.6)
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O grau de alavancagem financeira (GAF) de uma empresa representa a intensidade 

com que uma variação em seu resultado operacional (LAJIR) afeta o seu lucro 

líquido (LL), sendo definido como (WESTON; BRIGHAM, 2000, p. 678):

A estimativa do GAF sofre das mesmas dificuldades e limitações do GAO discutido 

na seção anterior. Desse modo, de forma análoga, o GAF de uma empresa foi 

definido como a mediana da série de GAF obtida para a empresa aplicando-se a 

equação (3.5) para cada trimestre do período de análise.

Pelas razões apresentadas, ao longo da pesquisa deu-se preferência à utilização da 

mediana da série de GAO da empresa i para representar o GAO da empresa no 

período. Em alguns casos em que foi possível, foram utilizadas, também, as outras 

duas alternativas e os resultados encontrados (não apresentados) foram 

consistentes com a definição operacional selecionada.

O GAF é função do resultado operacional e do montante de juros pagos pela 

empresa e, supondo que a alíquota de impostos sobre o lucro seja constante, a 

equação anterior torna-se equivalente a (WESTON e BRIGHAM, 2000, p. 679):

Variação Percentual no LL 
wAU =----------------------------------------------

Variação Percentual no LAJIR

GAO.—LAJIR
LAJIR-Juros



3.5.6 Beta Não-alavancado

(3.7)'u =

em que:

DIV: Dividendos pagos aos acionistas ordinários;

GC:

Juros incorridos durante o período;J:

Dividendos pagos aos acionistas preferenciais;DIVP:

Alíquota de imposto de renda;t:

valor de mercado das dívidas da empresa alavancada;D:

valor da empresa alavancada eVEl:

valor das ações preferenciais da empresa alavancada.
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DIV + GC + J(1 -1) + DIVP 
VAl + VPL + D(1 -1)

Para adaptá-lo aos dados disponíveis e à realidade brasileira, foram necessários três 

ajustes:

2. O ganho de capital foi estimado para o total de acionistas, haja vista que, 

no caso brasileiro, a grande maioria das ações preferenciais não confere 

direito ao recebimento de pagamentos mínimos fixos, ao contrário do 

mercado americano.

1. Os dividendos pagos aos acionistas ordinários e preferenciais foram 

somados em um único termo, pois estão, assim, apresentados nas 

demonstrações publicadas;

Ganho (ou perda) de capital dos acionistas ordinários, 

correspondente à variação no preço das ações ordinárias;

O beta não-alavancado (Pu) de uma ação será obtido empregando-se o modelo 

teórico proposto por Hamada (1972), conforme apresentado e desenvolvido na 

seção 2.3.4 da Fundamentação Teórica, que estima o retorno de uma empresa caso 

ela não tivesse dívidas (retorno não-alavancado - iu)a partir da seguinte equação:



(3.8)Pu =

3.5.7 Dívida sobre Valor de Mercado das Ações (Debt-Equity Ratio)

(3.9)D/VA =

3.5.8 Crescimento
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O índice que representa a relação entre as dívidas (D) e o valor de mercado das 

ações (VA) será denominado simplesmente DA/A e, para obter-se um valor 

representativo para todo o período de análise que envolve diversos trimestres, será 

realizada uma média dos índices trimestrais, ponderada pelo valor de mercado das 

ações em cada trimestre:

3. O valor de mercado das ações preferenciais e ordinárias teve que ser 

estimado utilizando-se apenas as cotações para a ação mais líquida. Tal 

ajuste foi necessário em virtude da baixa liquidez de muitas ações, que 

impossibilitou a obtenção de séries completas de preços, mesmo para 

amostragem trimestral.

covGu.Ím) 
var(iM)

36
ZDi 
t=1 

36 
ZVA, 
t=1

Pt
VAt

A partir da estimativa da série de retornos não-alavancados da empresa, o beta não- 

alavancado foi obtido à semelhança do beta de mercado, apresentado 

anteriormente:

A taxa de crescimento foi definida a partir dos ativos totais. À semelhança de 

Beaver, Ketler e Scholes (1970), utilizou-se o crescimento médio logarítmico ao

36
XVA,x 
t=1

36
ZVA,
t=1



3.5.9 Tamanho

3.5.10 Liquidez Corrente
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No entanto, por tratar-se de contas circulantes, constatou-se que a série desse 

indicador apresentou uma variabilidade maior do que a do endividamento. Apesar

O tamanho da empresas foi mensurado através do logaritmo natural de seu ativo 

total, à semelhança de Beaver, Ketler e Scholes (1970). A utilização do logaritmo 

tem a vantagem de diminuir os valores extremos da série - principalmente 

considerando que a amostra apresenta algumas empresas de porte muito superior à 

média - e ainda levar a uma medida de mesma ordem de grandeza das demais 

variáveis utilizadas no estudo.

O valor utilizado para representar o tamanho durante toda a janela de tempo do 

estudo foi a média.

A exemplo de Beaver, Ketler e Scholes (1970), definiu-se a liquidez da empresa a 

partir de seu índice de liquidez corrente, dado pela divisão entre os ativos circulantes 

e os passivos circulantes na data de cada publicação de balanço. Para obter um 

valor representativo para a série inteira de uma empresa, utilizaram-se os mesmos 

critérios apresentados no endividamento, a saber, média simples e média ponderada 

pelo passivo circulante em cada trimestre.

longo dos 36 trimestres. Para empresas que começaram a ser listadas ou divulgar 

dados após dezembro de 1994, utilizou-se o crescimento médio no período 
disponível.



significativamente diferentes.

3.5.11 Taxa de Pagamento de Dividendos (Payout)

(3.10)

3.5.12 Endividamento
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disso, a correlação entre as duas alternativas para definição operacional de liquidez 

continuou elevada (0,62).

A taxa de pagamentos de dividendos (PAY) de uma empresa no período foi definida 

como o montante de dividendos pagos no período dividido pelo total de lucros 

líquidos gerados. Nos casos em que houve prejuízo, o trimestre foi desconsiderado.

O endividamento foi calculado a partir da relação entre a dívida bruta (D) e o ativo 

total (AT) em cada período. Para o cálculo da dívida bruta a Economática soma os 

financiamentos de curto e longo prazo e as debêntures de curto e longo prazo, 

excluindo, portanto, os passivos operacionais.

Para se obter um número representativo para todo o período, foram utilizadas duas 

alternativas:

Os resultados apresentados no trabalho referem-se à definição que utiliza a média 

ponderada, por ser menos sujeita a pontos extremos. No entanto, os testes 

realizados utilizando-se a média simples não apresentaram resultados

36
EDivt

PAY = ^----------
£max(LLt;0) 
t=i



1. Média simples da série de endividamentos em cada trimestre;

2. Média da série trimestral, ponderada pelo ativo total em cada trimestre.

3.6 Processamento dos Dados

3.7 Modelos Estatísticos Utilizados
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A segunda alternativa foi utilizada para evitar eventuais distorções na média simples 

decorrentes de valores extremos na série de endividamentos trimestrais de alguma 

empresa. Essas séries, no entanto, mostraram-se estáveis ao longo do tempo, de 

forma que as duas alternativas resultaram em valores muito semelhantes. A 

correlação entre os endividamentos obtidos para as empresas utilizando os dois 

critérios foi de 0,87.

As análises apresentadas neste trabalho foram realizadas utilizando-se as médias 

ponderadas mas, conforme esperado devido à alta correlação entre as séries, a 

substituição de uma definição operacional pela outra não resultou em alterações 

significativas nos resultados da pesquisa.

O processamento dos dados envolveu o cálculo de todos os indicadores descritos na 

seção anterior em planilhas eletrónicas Microsoft Excel. As análises estatísticas 

foram realizadas utilizando-se os softwares SPSS 12, Stata 8.0 e Minitab 14.

As associações referentes às hipóteses de pesquisa foram testadas através das 

medidas de correlação de Pearson e Spearman e da utilização de regressões 

simples e múltiplas, empregando os métodos de mínimos quadrados ordinários



3.7.1 Coeficiente de Correlação de Pearson
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Conforme Stevenson (1981, p. 368), esta técnica é válida quando se verificam duas 

condições:

O valor desse coeficiente varia entre -1 e +1, sendo que, quanto maior o valor 

absoluto, maior é a associação entre as variáveis. Variáveis com correlação positiva 

tendem a mover-se no mesmo sentido, ou seja, valores altos (acima da média) da 

primeira variável, normalmente, correspondem a valores altos na segunda variável. 

Por outro lado, correlação negativa indica que quando uma das variáveis encontra- 

se acima da média, a outra, normalmente, está abaixo.

Nesta pesquisa, o coeficiente de correlação de Pearson foi empregado diversas 

vezes para verificar se existe associação entre variáveis, a exemplo dos testes 

realizados por Bali e Brown (1969) e Beaver, Ketler e Scholes (1970).

Conforme apresentado, no entanto, a utilização dessa técnica pressupõe a assunção 

da hipótese distribuição normal bivariada para as variáveis em estudo. Desse modo,

(1) Tanto x como y são variáveis aleatórias contínuas. Isto é, ao contrário 
da análise de regressão, não se aceita selecionar certos valores de x e 
depois avaliar y: tanto y como x devem variar livremente (isto é, ser 
considerados “como são").

(2) A distribuição de frequência conjunta (isto é, a distribuição de valores 
dos pares x, y) é normal. É o que se chama distribuição normal 
bivariada.

O coeficiente de correlação de Pearson mede “o grau de dispersão conjunta e de 

associação linear entre duas variáveis aleatórias” (FONSECA; MARTINS, 1996, p. 

57).

(MQO) e MQO com erros padrões robustos à heterocedasticidade dos resíduos, nos 

casos em que o teste de Breusch-Pagan indicou necessidade deste ajuste. As 

próximas seções apresentam estes modelos.



3.7.2 Coeficiente de Correlação de Spearman

3.7.3 Regressão por Mínimos Quadrados Ordinários (MQO)

Yj = p! + p2X2i + ... + PkXki + Uj, i = 1.... n
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Segundo Johnston e DiNardo (1999, p. 69), o método de Mínimos Quadrados 

Ordinários (MQO ou Ordinary Least Squares - OLS) é o método mais simples e 

tradicional de estimação. A especificação da relação se dá por:

Dessa forma, esse coeficiente foi utilizado nesta pesquisa para verificar se existe 

associação entre betas de mercado e indicadores contábeis em várias ocasiões, a 

exemplo de Beaver, Ketler e Scholes (1970).

Essa medida, também, varia entre -1 e +1 e sua interpretação é análoga à do 

coeficiente de correlação de Pearson.

para aumentar a confiabilidade dos testes, optou-se, também, pela inclusão de uma 

medida de associação não-paramétrica: o coeficiente de correlação de Spearman.

De acordo com Stevenson (1981, p. 382), “a correlação por postos de Spearman é 

uma técnica não-paramétrica para avaliar o grau de relacionamento entre 

observações emparelhadas de duas variáveis, quando os dados se dispõem em 

postos” e, como complementa Norusis (1998, p. 411), é uma medida que pode ser 

utilizada quando os valores nominais podem ser substituídos por posições relativas 

(rankings), e não requer a hipótese de normalidade.



1. O relacionamento pode ser expresso de forma linear;

2. Os erros são não-correlacionados com os regressores;

3. Os regressores são linearmente independentes (não-multicolinearidade);

4. Os erros são não-autocorrelacionados e apresentam variância constante e

5. A distribuição dos erros é normal.

3.7.4 Teste de Heterocedasticidade de Breusch-Pagan/Cook-Weisberg:

In o,2 = a + + p2X2 + ...
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Na qual identificamos k-1 variáveis explanatórias (regressores) X2, X3  Xk, que 

influenciariam a variável dependente Y e u é 0 termo de erro.

Há 5 considerações necessárias para que as estimativas pelo método MQO sejam 

consistentes as quais, se não forem respeitadas, podem levar a estimativas 

enviesadas:

Segundo Neter et al (1996, p. 115), 0 teste de Breusch-Pagan (também citado como 

teste de Cook-Weisberg) assume que os erros são independentes e normalmente 

distribuídos e que a variância do erro Uj, denotada por o2, está relacionada ao nível 

de X da seguinte maneira (formas funcionais alternativas também podem ser 
utilizadas no teste):

Se isso não ocorrer, os intervalos de confiança dos coeficientes estarão 

comprometidos, uma vez que 0 nível de significância ou a região de rejeição estará 

comprometida.



a

Var(Pj) =

A hipótese nula do teste é Ho: variância constante ou pi = p2 = ... = 0, sendo que o 

procedimento consiste em fazer uma regressão dos resíduos s2 contra X, de forma 

obter a soma dos quadrados da regressão (SSR) e realizar o teste estatístico:

Em que SSE é a soma dos quadrados dos resíduos da regressão de Y em Xi, X2)... 

Se a hipótese nula Ho se mantém e n é razoavelmente grande, Xbp2 se comporta 

aproximadamente a uma distribuição qui-quadrada com m graus de liberdade, sendo 
m o número de regressores. Valores altos de Xbp2 levam à rejeição da hipótese nula 

de que a variância do erro seja constante.

X2 - abp -

3.7.5 Regressão por Mínimos Quadrados Ordinários com Correção por Erros 
Padrões Robustos

SSR
2

sseV
n >

È^ú2 
i=1____
SSR2

Se os estimadores obtidos pelo método de MQO não passarem pelo teste de 

heterocedasticidade é mais conveniente estimar os coeficientes pelo método de 

MQO corrigido por erros padrões robustos, que não afeta os coeficientes 

encontrados porém ajusta os intervalos de confiança para cada parâmetro estimado. 

O erro padrão robusto de White-Huber é definido segundo Wooldridge (2003, p. 260) 

pela raiz quadrada de:



Hj:

SSRf soma dos quadrados da regressão.

a) R Quadrado

em que:

SSE: soma dos quadrados dos resíduos e

SST: soma total dos quadrados

b) R Quadrado Ajustado

R2Aj =

em que:

MSE:

SSE
SST

3.7.6 Critérios para Seleção de Variáveis Independentes (Goodness-of-fit 
statistics)

i-ésimo resíduo da regressão de Xj em todas as outras variáveis 

independentes e

O R2 ajustado: considera o número de variáveis preditoras ou independentes do 

modelo e é adequado para comparar modelos com quantidades diferentes de 

variáveis preditoras. A fórmula é dada por:

MSE 
SST/DFTotal

erro quadrático médio (mean square error) e
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R2 =1-

R2 é o coeficiente de determinação múltipla e mede a redução proporcional da 

variação total de Y associada ao uso do conjunto de variáveis X2, X3,...Xk (NETER et 

al 1996, p. 230). A fórmula é dada por:



DFTotal: número total de graus de liberdade.

c) Mallows’ Cp

É uma medida que permite a comparação entre modelos. A fórmula é dada por:

Cp = -(n-2p)

em que:

SSEp: soma dos quadrados dos resíduos para o modelo em consideração;

MSEm: erro quadrático médio do modelo com todas as variáveis incluídas;

N: número de observações e

número de parâmetros do modelo, incluindo a constante.p:

com Neter et al (1996, p. 343), o critério de Cp leva em preferência

3.8 Limitações da Pesquisa

3.8.1 Escolha do índice de Mercado
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Embora este trabalho utilize diversas referências de mercado, com resultados em 

geral semelhantes, a opção por cada índice de mercado leva a betas distintos e,

De acordo

modelos com valores reduzidos de Cp e próximos dos valores de p respectivos. Um 

valor pequeno de Cp indica que o modelo considerado é relativamente preciso 

(apresenta pequena variância) para estimar os reais coeficientes e em prever 

valores futuros. Modelos com pouco poder preditivo e enviesados apresentam 

valores de Cp maiores que p.

SSEp
^MSEm



3.8.2 Viés de Sobrevivência

3.8.3 Aplicabilidade a Empresas de Capital Fechado
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As empresas que constituem a amostra analisada nesta pesquisa são apenas 

aquelas que não foram alvo de fusões ou aquisições, nem tiveram processos de 

falência ou fechamento de capital no período estudado. Esse critério de seleção 

pode impor um viés à amostra, caso os betas contábeis e/ou de mercado das 

empresas que não sobreviveram por todo o período tenham características 

diferentes em relação aos betas das empresas sobreviventes.

portanto, a associações de diferentes magnitudes. Essa limitação pode ser 

considerada pouco relevante no contexto geral do trabalho, considerando-se que os 

betas contábeis foram medidos em relação às mesmas referências, sendo portanto 

consistentes.

Embora os indicadores contábeis possam ser calculados para qualquer empresa 

com demonstrações financeiras disponíveis, a amostra do estudo utilizou apenas 

empresas de capital aberto. Desse modo, talvez a utilização dos métodos 

apresentados nesta tese não possa ser diretamente extrapolada para empresas de 

capital fechado, principalmente se houver associação entre o fato de uma empresa 

não ser listada em bolsa de valores e o seu risco conjuntural.



3.8.4 Generalização dos Resultados para Ações sem Liquidez
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As ações selecionadas para a pesquisa foram aquelas que apresentaram pelo 

menos uma negociação no mês anterior ao da divulgação dos resultados trimestrais. 

Esse critério leva a uma redução na possibilidade de generalização dos resultados 

da pesquisa, caso os betas das ações de baixa liquidez sejam diferentes dos betas 

das ações mais líquidas.



4 RESULTADOS OBTIDOS

4.1 Cálculo do Beta de Mercado
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As próximas seções apresentam os resultados encontrados e respondem às 

hipóteses de trabalho que nortearam este estudo.

O primeiro indicador a ser definido para a realização dos testes estatísticos foi o beta 

de mercado, que é utilizado para o teste de todas as hipóteses desta pesquisa.

God created everything by number, weight and measure.
(Isaac Newton)

O objetivo principal desta pesquisa foi o de verificar se existe alguma relação entre 

os indicadores contábeis das empresas listadas na Bolsa de Valores de São Paulo e 

o beta de mercado de suas ações.

Inicialmente, seu cálculo foi realizado utilizando-se taxas de retorno diárias e 

trimestrais. As primeiras foram selecionadas por proporcionar um número suficiente 

de observações sob o ponto de vista estatístico, mesmo para as ações menos 

líquidas, enquanto as segundas foram escolhidas por corresponderem à 

periodicidade de publicação das demonstrações financeiras e, conseqúentemente, 

de apuração de retornos contábeis.

Tendo sido encontrada uma relação, o objetivo secundário foi examinar se essa 

relação se apresentou estável ao longo do tempo e se é possível melhorar o 

processo de previsão de betas futuros, através da utilização de betas históricos 

associados a indicadores contábeis.



Pi (4-1)

em que:

h: série de taxas de retorno da empresa i em cada período e

•m:

itrim - 0 X irfu

)
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E, nesse caso seria possível escrever o beta trimestral da empresa i (bj.trim) em 

função do beta diário (bj.du):

Se pudéssemos considerar que a taxa ao trimestre (itnm) é um múltiplo da taxa ao dia 

útil (idu), teríamos:

série de taxas de retorno da referência de mercado em cada 

período.

Dessa forma, não é possível afirmar que os betas diários são iguais aos betas 

trimestrais e, de fato, na prática foram observadas fortes diferenças entre os valores, 

como mostram os quadros a seguir, que trazem algumas estatísticas descritivas 

referentes aos betas de mercado calculados utilizando as referências Ibovespa e 

IMEDIO.

-CQvQííÍm) 
var(iM)

- Pi.du

No entanto, a taxa ao trimestre corresponde à taxa diária acumulada utilizando-se 

juros compostos e as taxas diárias variam ao longo do trimestre, além de não 

necessariamente serem independentes e identicamente distribuídas (iid) e 

apresentarem correlação constante com o índice de mercado.

A utilização de períodos diferentes para apuração das taxas de retorno, 

obrigatoriamente, leva à obtenção de betas diferentes. Tal fato pode ser deduzido a 

partir da própria definição operacional de beta de mercado utilizada, já apresentada 
na seção 3.6.2:

n x cov(iitdu;iMdu) 
n2xvar(iMdu)

COV(',,trim;'M.trim) COV(n x W11 X 'M.du) _ 

var(iMtrim) var(nxiMdu)



Quadro 15 - Betas diários e trimestrais (Referência de mercado: Ibovespa)

MáximoMínimoDesvio-padrãoMédia Mediana

1,2200,0550,2130,489 0,461

1,7410,318 0,0560,735 0,748

Quadro 16 - Betas diários e trimestrais (Referência de mercado: IMEDIO)

MáximoMédia Mediana Desvio-padrão Mínimo

1,8070,955 0,926 0,339 0,172

2,8981,000 0,934 0,462 0,083
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Conforme justificado na seção 3.6.2 da Metodologia de Pesquisa, a construção de 

uma referência endógena, calculada a partir da média das taxas de retorno das 

ações da própria amostra (IMEDIO) foi utilizada para evitar algum problema 

decorrente da não-representatividade do Ibovespa como referência de mercado para 

a amostra do estudo.

No cálculo do beta diário, quando a ação não foi negociada em um dia específico, o 

seu retomo foi considerado um valor faltante e, nesses casos, calculou-se o beta da 

ação a partir dos pontos que restaram. O menor número de pontos disponíveis 

nesse caso, foi 402, e o maior 2227. A estimativa do beta trimestral utilizou sempre 

os 36 trimestres abrangidos pelo estudo.

Beta - Ibovespa 
Retornos trimestr.

Beta - Ibovespa 
Retornos diários

Beta - IMEDIO 
Retornos trimestr.

Beta - IMEDIO 
Retornos diários

O primeiro quadro, referente à utilização do Ibovespa como índice de mercado, 

mostra que tanto a média quanto a mediana dos betas da amostra foi inferior a 1. 

Esse resultado não impõe nenhuma limitação em relação aos objetivos pretendidos 

para a pesquisa, porém reflete o fato de a amostra utilizada, no estudo, ser 

consideravelmente diferente do conjunto de ações que compõem o Ibovespa, 

conforme foi já discutido na seção 3.6.2 da Metodologia de Pesquisa.

Como esperado, a utilização do retorno médio da amostra (IMEDIO) apresenta a 

vantagem de resultar num beta médio muito próximo de 1, sendo mais consistente 

com a representação de um índice de mercado. Desse modo, deu-se preferência 

aos betas de mercado calculados em relação a esse índice para responder as 
hipóteses de pesquisa levantadas.



Figura 1 - Associação entre betas Ibovespa e IMEDIO
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Em relação ao período de apuração, no entanto, os betas encontrados foram bem 

diferentes, como ilustrado na figura seguinte:

Todos os testes apresentados nesta tese, no entanto, foram realizados também 

utilizando-se a referência Ibovespa e, em geral, os resultados foram semelhantes. 

Tal fato pode ser explicado pela elevada correlação entre os dois indicadores, como 
pode ser visto na figura seguinte:



Figura 2 - Associação entre betas diários e trimestrais
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Os gráficos mostram, no entanto, que a associação apresenta fraca magnitude 

resultado esse que pode ser confirmado pelos testes estatísticos realizados no Stat 

8.0, mostrados no quadro seguinte:



Quadro 17 - Resultado da regressão entre betas diários e trimestrais

. reg

SS df MS

8.3723731 78 .107338117

bit_199~2003 | Coef. Std. Err. t P> 111 [95% Conf. Interval]

Referência: IMEDIO
bmt 1995 2003 bmd 1995 2003. reg

SS df MS

Total | 18.0040713 78 .230821427

[95% Conf. Interval]P> 111Std. Err.Coef. t

O quadro mostra que em ambos os casos o intercepto é significativamente diferente

de 0, o que já indica que as séries não são iguais. Adicionalmente, a hipótese de que

o coeficiente angular da regressão é 1 pode ser rejeitada a 5% para a referência

IMEDIO e a 10% para a referência Ibovespa, o que reforça ainda mais a diferença.

Considerando que o teste de Breusch-Pagan no caso da referência IMEDIO ficou

intervalos de confiança:
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muito próximo do limite de rejeição da hipótese de variância constante, optou-se por 

repetir a regressão utilizando erros padrões robustos à heterocedasticidade, o que 

não afeta os coeficientes porém ajusta a estatística t e, por conseguinte, os

Referência: Ibovespa 
bit_1995_2003 bid_1995_2003

chi2 (1)
Prob > chi2

chi2 (1)
Prob > chi2

4.62474259
13.3793287

2.18880932
6.18356378

.6784234

.3558571

.742791

.377095

3.41
0.0649

0.02
0.8773

.1315009

.1345366

.1422777

.0767049

1
77

1 
77

4.62474259
.173757516

2.18880932 
.080306023

5.16
2.65

5.22
4.92

0.000
0.010

0.000
0.000

.4165716

.0879604

.45948
.224356

1.026102
.529834

. 9402753

.6237538

79
26.62 

0.0000 
0.2569 
0.2472 
.41684

79
27.26 

0.0000 
0.2614 
0.2518 
.28338

Model | 
Residual | -------- +

Total |

Source I

Source |
Model |

Residual I

bmt_199~2003 |------------ +
bmd_199~2003 I

cons I

bid_199-2003 | 
cons |

Breusch-Pagan / Cook-Weisberg test for heteroskedasticity 
Ho: Constant variance 
Variables: fitted values of bit 1995 2003

Breusch-Pagan / Cook-Weisberg test for heteroskedasticity 
Ho: Constant variance 
Variables: fitted values of bmt_1995_2003

Number of obs = 
F( 1, 77) = 
Prob > F = 
R-squared = 
Adj R-squared = 
Root MSE

Number of obs = 
F( 1, 77) =
Prob > F
R-squared =
Adj R-squared = 
Root MSE



[95% Conf. Interval]Coef. P> 111t

Referência: IMEDIO
bmt_1995_2003 bmd_1995_2003, rob. reg

Regression with robust Standard errors

Coef. [95% Conf. Interval]P> 111t

Novamente, confirmam-se as diferenças entre as séries de betas diários e

trimestrais, agora com significância estatística ainda Devidomaior. essasa

discrepâncias, houve a necessidade de se escolher um único período para

representar os betas de mercado nesta pesquisa. A escolha foi pelos betas

trimestrais, e deu-se em função de dois fatores principais:

- Permitem maior flexibilidade na utilização dos resultados da pesquisa,

possibilitando que sejam aplicados a ações de menor liquidez, para as

quais eventualmente não seja possível obter uma série completa de
dados diários e

- São apurados em prazo compatível periodicidadecom a menor
obrigatória de publicação de demonstrativos financeiros das empresas de

capital aberto negociadas na Bovespa.
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I 
bmt_199~2003 I

Referência: Ibovespa
Regression with robust Standard errors

Quadro 18 - Resultado da regressão entre betas diários e trimestrais com erros padrões 
robustos à heterocedasticidade

Robust 
Std. Err.

Robust 
Std. Err.
.1131262
.1024349

.4531605

.1518832
bmd_199~2003 I

_cons |
.6784234
.3558571

.742791

.377095
.135185

.0742954
5.49
5.08

6.00
3.47

0.000
0.000

0.000
0.001

. 4736033
.229154

1.011979
.525036

.9036864
.559831

79
30.19

0.0000
0.2614
.28338

79
35.96

0.0000
0.2569 
.41684

I 
bit_199~2003 |
bid_199~2003 I 

_cons I

Number of obs = 
F( 1, 77) = 
Prob > F = 
R-squared = 
Root MSE =

Number of obs = 
F( 1, 77) =
Prob > F 
R-squared = 
Root MSE



4.2 Associação entre Betas Contábeis e Betas de Mercado
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A primeira hipótese testada foi a da relação entre os betas contábeis das empresas, 

calculados a partir dos dados disponíveis em suas demonstrações financeiras 

publicadas, e os betas de mercado de suas ações, calculados a partir da variação de 

seus preços de mercado ajustados por proventos.

O teste da hipótese formulada consistiu em realizar-se testes estatísticos de 

associação entre os betas de mercado e os betas contábeis encontrados para cada 

uma das empresas.

Os betas de mercado considerados foram aqueles obtidos realizando-se a regressão 

entre a série de retornos trimestrais das ações das empresas (como variável 

dependente) e o retorno médio de todas as empresas (como variável independente), 

conforme justificado na seção anterior.

Para encontrar medidas de associação entre os betas contábeis e os betas de 

mercado empregou-se o seguinte procedimento:

2. Calculou-se a série temporal dessa medida para todas as empresas da 

amostra;

1. Selecionou-se uma medida de resultado contábil (p. ex. Lucro Líquido 

dividido pelo Património Líquido);

Para se obter os betas contábeis, aplicou-se uma metodologia semelhante à 

utilizada por Bali e Brown (1969), realizando-se regressões entre os lucros contábeis 

de cada empresa e diferentes índices de referência de mercado, utilizando-se as 

definições operacionais apresentadas na seção 3.6.3 da Metodologia de Pesquisa.

3. Definiu-se uma referência de mercado (p. ex. média dos valores de todas 

as empresas da amostra), e calculou-se a série temporal dessa 

referência;
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A correlação de Pearson encontrada para esse exemplo (beta contábil obtido a partir 

do Lucro Líquido sobre Património Líquido, utilizando como referência de mercado a 

média dos valores encontrados para todas as empresas da amostra) foi de 0,05, e 

está apresentada no quadro a seguir, que traz, também, as correlações obtidas 

utilizando-se as demais medidas de lucros e referências de mercado, calculadas 

através do software SPSS 12.

4. Realizou-se, para cada empresa da amostra, a regressão entre a série 

temporal da medida selecionada (como variável dependente) e a 

referência de mercado (variável independente). O coeficiente obtido a 

partir dessa regressão corresponde ao beta contábil da empresa (para 

essa medida e essa referência de mercado);

5. Utilizando-se todas as empresas da amostra, mediu-se o coeficiente de 

correlação de Pearson entre os betas contábeis e os betas de mercado 

encontrados.

Cada umas das tabelas dentro do quadro apresenta a correlação obtida em relação 

a uma referência de mercado diferente (índice médio das empresas, índice obtido a 

partir mediana das empresas, Ibovespa e IMEDIO). Em cada uma, as colunas 

trazem o lucro contábil, e as linhas indicam a série de valores. Assim, o primeiro 

número da primeira tabela (-0,01) é o resultado encontrado quando os betas 

contábeis foram estimados realizando-se a regressão entre a série de valores 

nominais do lucro operacional de cada empresa (como variável dependente) e a 

série da média do lucro operacional de todas as empresas da amostra (como 
variável independente).



Quadro 19 - Correlações de Pearson entre betas de mercado e betas contábeis

Valor Nominal -0,01 -0,01 -0,01 Valor Nominal 0,02 0,02 0,03

Variação. Nominal -0,02 0,01 0,01 Variação. Nominal 0,07 0,03 0,06

Var. Percentual -0,03 0,20” 0,20“ Var. Percentual 0,00 0,19“ 0,18*

Lucro sobre Ativo 0,17* 0,16* 0,16* Lucro sobre Ativo -0,15* -0,14 -0,14

Lucro sobre PL -0,02 0,05 0,05 Lucro sobre PL 0,14 0,07 0,07

Valor Nominal 0,05 0,070,06 Valor Nominal 0,04 0,03 0,03

Variação. Nominal 0,05 0,05 0,05 Variação. Nominal 0,06 0,06 0,06

Var. Percentual -0,03 Var. Percentual -0,02-0,21“ -0,18* -0,19“ -0,17*

Lucro sobre Ativo -0,11 -0,13 -0,13 Lucro sobre Ativo -0,13 -0,17* -0,17*

Lucro sobre PL Lucro sobre PL 0,11 -0,27' -0,27'-0,30' -0,30’

O quadro anterior ilustra com clareza a dificuldade de se obter uma estimativa

acurada para os betas de mercado a partir de betas contábeis: além de apenas 3

combinações terem apresentado associação estatisticamente significante a 5%, em

muitos casos a associação encontrada foi negativa.

Os resultados evidenciam, também, que, para o período da análise, aplicar a

mercado.

apresentaram associaçõesnãobetasvalores dos
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alíquota de imposto de renda retido na fonte sobre os juros sobre capital próprio 

praticamente não afeta a associação entre betas contábeis e betas de mercado, haja 

vista que as correlações obtidas foram muito próximas para todas as referências de

De fato, a análise da série de lucros líquidos ajustados revela que, apesar de muitas 

empresas terem adotado essa prática, manteve-se uma proporcionalidade entre o 

lucro líquido e os juros sobre capital próprio, de forma que as duas séries 

apresentaram correlações muito elevadas (acima de 0,8).

Referência:
Mediana dos Valores

Referência:
Valores Médios

Referência: 
Ibovespa

Lucro 
Operac.

Lucro 
Operac.

Lucro 
Liquido

Lucro 
Liquido

Lucro Líq. 
Ajustado

Lucro Líq. 
Ajustado

Lucro 
Operac.

Lucro 
Operac.

Lucro 
Liquido

Lucro 
Liquido

Lucro Líq. 
Ajustado

Lucro Líq. 
Ajustado

Referência: 
IMEDIO

Considerando que os
significativas, decidiu-se testar se é possível pelo menos constatar correlação de

0,03

Correlações positivas estatisticamente significantes a (***) 1% e (“) 5% e (*) 10%



postos, ou seja, se as empresas que apresentaram maiores betas contábeis,

também, apresentaram maiores betas de mercado e vice-versa.

SPSS 12:

Quadro 20 - Correlações de postos entre betas de mercado e betas contábeis

0,21Valor Nominal 0,20** 0,18* 0,18* Valor Nominal 0,23**

0,07Variação. Nominal -0,11 0,03 0,060,07 Variação, Nominal

0,12Var. Percentual 0,04 0,14Var. Percentual -0,10

0,22**Lucro sobre Ativo 0,10 0,08 0,07 0,22Lucro sobre Ativo

0,36“*0,10Lucro sobre PL 0,28' 0,32*”0,40***Lucro sobre PL

0,130,13 0,12Valor Nominal 0,05 0,07 Valor Nominal 0,15*

0,090,05 0,08Variação. Nominal 0,05 Variação. Nominal0,18* 0,23“

0,120,11Var. Percentual 0,04 0,05 0,08 Var. Percentual 0,17*

0,110,10Lucro sobre Ativo 0,08 -0,05 -0,06 Lucro sobre Ativo 0,19"

0,060,06Lucro sobre PLLucro sobre PL 0,06 -0,11 0,23“

Nesse caso, já é possível perceber alguns valores estatisticamente significantes, e

quase a totalidade das correlações apresenta sinal positivo. Esses resultados

possível utilizar os betas contábeis para construir uma escala, e através dela

interpolar betas de mercado.

No entanto, deve-se ressaltar que, apesar da elevada significância estatística,

aplicações práticas dessa sugestão parecem de difícil implementação, como mostra

a figura a seguir, que apresenta os dois gráficos com as maiores associações

encontradas para cada uma das correlações:
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sugerem que, embora a correlação de Pearson indique que não é possível utilizar 

betas contábeis diretamente como estimadores de betas de mercado, talvez seja

Referência:
Mediana dos Valores

Referência: 
Valores Médios

Referência: 
Ibovespa

Lucro 
Operac.

Lucro 
Operac.

Lucro 
Liquido

Lucro 
Liquido

Lucro Líq. 
Ajustado

Lucro Líq. 
Ajustado

Lucro 
Operac.

Lucro 
Operac.

Lucro 
Líquido

Lucro 
Líquido

Lucro Líq. 
Ajustado

Lucro Líq. 
Ajustado

Referência:
IMEDIO

0,24”

0,28*”

0,26”*

0,21”

0,27*”

0,21“

-0,10
Correlações positivas estatisticamente significantes a (***) 1%, (“) 5% e (*) 10%

O quadro, a seguir, mostra as correlações de Spearman encontradas para as 

mesmas combinações apresentadas anteriormente, obtidas utilizando-se o software



Figura 3 - Maiores associações entre betas contábeis e betas de mercado

3,5-i 100
X

80 -

X

60 -

X
X

40-
XX X X

20-
X

X
0

100-40,0 60,0

111

X

<

•x
X

Além das séries de lucros apresentadas no quadro anterior, repetiu-se o teste com 

outras quatro variáveis de resultados contábeis (variação nominal e percentual, 

divididas pelo ativo total e pelo património líquido), e também para os outros três 

betas de mercado apresentados na seção anterior (beta trimestral Ibovespa, beta 

diário Ibovespa e beta diário IMEDIO). Tais resultados não foram apresentados por 

economia de espaço e, principalmente, por também não terem resultado em 

associações significativas. Testou-se também utilizar como referência de mercado a 

série de valores nominais do Ibovespa (pontos) ao invés das taxas de retorno, 

também sem resultados significativamente diferentes dos já apresentados.

Assim, os resultados encontrados, neste trabalho, indicam que, pelo menos para a 

amostra de ações brasileiras no período estudado, as recomendações de alguns 

autores (BREALEY; MYERS, 1991, p. 199; WESTON; BRIGHAM, 2000, p. 591) 

sobre a utilização de betas contábeis no lugar de betas de mercado nos casos em 

que as séries de retornos das ações estão indisponíveis devem ser utilizadas com 

muita cautela.
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4.3 Associação entre Graus de Alavancagem e Betas de Mercado

-1
GAO = mediana (4.1), t = 2 a 36

-1
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Assim, como resposta à primeira hipótese da pesquisa pode-se afirmar que, para a 

grande maioria das alternativas de betas contábeis analisadas, não foi encontrada 

associação para um nível de confiança de 5%. Ademais, mesmo nos casos em que 

houve significância estatística, a utilização prática dessas medidas pode ser 

seriamente questionada.

Para esse teste, conforme exposto e justificado na seção 3.6 da Metodologia de 

Pesquisa, as definições operacionais utilizadas para os graus de alavancagem 

foram:

A segunda hipótese testada foi a da existência de associação entre os graus de 

alavancagem (operacional, financeira e total) de uma empresa e o beta de mercado 

de suas ações.

Grau de Alavancagem Operacional (GAO) da empresa: mediana dos graus de 

alavancagem operacional observados em cada variação trimestral dentro do período 

do estudo:

Grau de Alavancagem Financeira (GAF) da empresa: mediana dos graus de 

alavancagem financeira observados em cada variação trimestral dentro do período 
do estudo:

LAJIRt1 
Receitat 
Re ceifai



GAF = mediana , t = 2 a 36 (4.2)

í \

GAT = mediana , t = 2 a 36 (4-3)

(4.4)GAT = GAO x GAF

(4.4)GATP = GAO x GAF
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-1
7

O quadro, a seguir, apresenta as correlações encontradas para todos os pares 

possíveis de variáveis:

Caso os graus de alavancagem estivessem sendo mensurados para um único 

período, então das definições individuais apresentadas segue, facilmente, que:

O • *

No entanto, como GAO e GAF estão sendo estimados a partir da mediana de uma 

série, então a equação 4.4 não fica, automaticamente, satisfeita. Portanto, neste 

trabalho, optou-se também por incluir uma variável representando o produto:

-1
/

-1

O Grau de Alavancagem Total (GAT), que representa o efeito combinado das 

alavancagens operacional e financeira, foi obtido a partir de duas medidas. A 

primeira segue a mesma definição proposta para os GAO e GAT (WESTON e 

BRIGHAM, 2000, p. 679)

Utilizando as demonstrações financeiras publicadas, os quatro graus de 

alavancagem apresentados (GAO, GAF, GAT e GATP) foram estimados para cada 

uma das empresas e comparados com os betas de mercado.

LL,., 
Receitat

K Receita,.,

í LL‘
LLm 

LAJIR, 
.LAJIR,.,



Quadro 21 - Correlações entre graus de alavancagem e betas de mercado

0,055 0,166*0,1391,000

0,025 0,786***1,0000,110

0,038-0,1641,0000,0580,315***

0,808***1,000-0,158-0,130 0,618'

1,0000,593*’0,960' 0,179*
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Os resultados indicam baixa associação entre as alavancagens e os betas de 

mercado. De certa forma, esse resultado confirma o encontrado na seção anterior, 

pois, naquele caso, também foram utilizadas diversas medidas de variações de 

lucros para estimar betas contábeis, que mostraram pouca relação com betas de 

mercado.

Assim, em resposta à segunda hipótese da pesquisa, pode-se afirmar que existe 

associação estatisticamente significante apenas entre o grau de alavancagem 

financeira de uma empresa e o beta de mercado de suas ações. Para o grau de

GAO
(2)

GAF
(3)

GAT
(4)

GATP 
(5)

Beta de Mercado 
(D

0,982***

0,327***

0,209**

Correlação de Pearson acima da diagonal, Correlação de Postos abaixo.

Correlações positivas estatisticamente significantes a (***)1 %, (**) 5% e (*) 10%

Beta de Mercado
(1)

GAO
(2)

GAF
(3)

GAT
(4)

GATP
(5)

Pode-se ressaltar ainda que a única medida que apresentou ambas as correlações 

estatisticamente significantes a 5% com o beta de mercado foi o GAF, mas a medida 

mais associada com o GAT (e também com o GATP) foi o GAO, que apresentou 

elevada significância estatística nos dois casos. Isso indica que, apesar da variação 

do lucro líquido da empresa estar muito mais associada ao GAO, aparentemente os 

preços de mercado das ações são mais sensíveis à estrutura de capital, e sugere 

que administradores preocupados em reduzir o beta das ações (e 

consequentemente o custo de capital da empresa) devem se preocupar mais com a 

estrutura de capital e os custos financeiros da empresa do que com os custos 
operacionais.

Um outro resultado decorrente desses testes é que, pelo menos para a amostra de 

empresas analisada, não se verifica associação linear entre GAO e GAF.



4.4 Associação entre Estrutura de Capital e Betas de Mercado

(4-5)

em que:

Pl:

Pu:

D/VAl:

t:
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\
(1-t)

7

/
Pl =Pu 1+

A relação entre estrutura de capital e betas de mercado foi demonstrada por 

Hamada (1972) e Rubinstein (1973) que, partindo de premissas distintas chegaram a 

modelos equivalentes (apresentados na seção 2.2.2 da Fundamentação Teórica) 

cujo resultado corresponde à equação de “betas alavancados” (Jeveraged betas), 

anteriormente demonstrada:

A terceira hipótese de pesquisa diz respeito à relação entre a estrutura de capital da 

empresa e os betas de mercado, e cresce de importância em relação às demais a 

partir da constatação obtida na seção anterior de que a estrutura de custos 

financeiros da empresa parece ser mais importante do que a estrutura de custos 

operacionais na relação com os betas de mercado.

beta não-alavancado da empresa, correspondente ao beta que seria 

observado caso a empresa não tivesse dívidas;

relação entre o montante de dividas e o valor de mercado das ações 

da empresa alavancada; e

alíquota de impostos sobre o lucro da empresa.

beta alavancado da empresa, correspondente ao beta de mercado 

de suas ações;

D
VAL

alavancagem operacional não é possível rejeitar a hipótese de não-associação e, 

para o grau de alavancagem total, a associação depende da medida selecionada, e 

tem pouca significância na maior parte dos casos.



(4.6)•u =

em que:

Dividendos pagos aos acionistas ordinários;DIV:

acionistasGC:

Juros incorridos durante o período;J:

Dividendos pagos aos acionistas preferenciais;DIVP:

Aliquota de imposto de renda;t:

valor de mercado das dívidas da empresa alavancada;D:

valor da empresa alavancada e

valor das ações preferenciais da empresa alavancada.

O padrão de
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Assim, a série de taxas de retorno não-alavancados de uma empresa contém 

apenas 8 pontos, referentes às variações anuais entre 1995 e 2003.

DIV + GC + J(1 -1) + DIVP 
VAl + VPL + D(1 -1)

Para calcular o beta não-alavancado da empresa, é necessário estimar qual teria 

sido a taxa de retorno de suas ações caso ela não tivesse dívidas. A fórmula 

desenvolvida para esse objetivo está apresentada e discutida na seção 2.3.4, e 

definida operacionalmente no contexto desta pesquisa na seção 3.6.6:

A seguir, realizou-se a regressão entre essa série de taxas de retorno da empresa 

(como variável dependente) e a série de taxas de retorno do IMEDIO no mesmo 

período (como variável independente). O coeficiente angular assim obtido 

corresponde ao beta não-alavancado da empresa.

Ganho (ou perda) de capital dos acionistas ordinários, 

correspondente à variação no preço das ações ordinárias;

publicação de demonstrações financeiras no Brasil só permite a 

aplicação da equação (4.6) com periodicidade anual, pois os dados referentes ao 

pagamento de dividendos só encontram-se disponíveis na Demonstração de Origens 

e Aplicações de Recursos (DOAR), presente no Balanço Anual.
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Posteriormente, cada um dos betas não-alavancados foi "alavancado” utilizando-se a 

equação (4.5). A aplicação desta equação requer a definição de uma relação (D/VA) 

representativa de todo o período, que foi obtida através da média anual ponderada 

pelo valor de mercado das ações, conforme definido em 3.6.7.

Tendo sido definidos os parâmetros, foi possível aplicar a equação (4.5) para se 

obter uma estimativa de beta alavancado para cada empresa da amostra. Este beta 

foi então comparado com o beta de mercado, e o resultado está apresentado no 

gráfico a seguir:

Gráfico 1 - Associação entre beta alavancado previsto e beta de mercado observado

Analogamente, a alíquota média de impostos sobre o lucro (t) representativa do 

período foi definida como o total de imposto de renda e contribuição social pagos 

pela empresa no período dividido pelo total de lucro tributável.

Deve-se ressaltar que o beta de mercado utilizado neste teste foi o beta calculado a 

partir dos retornos anuais das ações, de forma a manter a compatibilidade com o 
método de cálculo do beta não-alavancado. O fato de a regressão que onginou cada 

beta ter sido realizada com apenas 8 pontos pode explicar a presença de betas 

muito elevados no gráfico anterior (superiores a 4. e até a 5) pois cada um dos betas 

está sujeito a fortes influências de pontos extremos, e apresenta baixa sigmficancia 

estatística.



O quadro a seguir ilustra um exemplo de regressão, e mostra que tanto o coeficiente

angular quanto a constante apresentam um amplo intervalo de variação para um

nível de confiança de 95%. No caso do coeficiente angular (0,410), o valor pode ser

superior ao dobro (1,098) e até mesmo negativo (-0,279), indicando falta de

significância estatística. Esse resultado se repete para outros betas anuais das

ações da amostra.

Quadro 22 - Exemplo de resultado de regressão obtido para estimativa de um beta anual
vl v2. reg

dfSS MS

2.46056715 7 .351509592

[95% Conf. Interval]Coef. Std. Err. P> 111t

Por outro lado, a baixa significância estatística de cada beta individual ressalta ainda

mais o resultado encontrado pois, apesar dessa limitação, o gráfico parece mostrar

uma clara associação linear entre os betas previstos e observados. Os resultados da

regressão realizada no Stata 8.0 confirmam esta afirmação:
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Vl I ----- + 
v2 | 

_cons |

Breusch-Pagan / Cook-Weisberg test for heteroskedasticity 
Ho: Constant variance 
Variables: fitted values of vl
chi2(1)
Prob > chi2

.642325827
1.81824132

.4097509

.6694248

0.02
0.8908

.2814443

.2373187

1
6

.642325827
.30304022

1.46
2.82

0.196
0.030

-.2789184
.0887268

1.09842
1.250123

8
2.12 

0.1957 
0.2610 
0.1379 
.55049

Source | --------+.
Model I 

Residual I
Total I

Number of obs = 
F( 1, 6) =
Prob > F
R-squared =
Adj R-squared = 
Root MSE



- Regressão entre betas alavancados (previstos) e betas de mercado

betabm amparabm. reg

SS df MS

78.5545293 78 1.00710935

betabm | Coef. Std. Err. t P> 111 (95% Conf. Interval]

Neste caso o coeficiente encontrado apresenta elevada significância estatística,

porém o teste de Breusch-Pagan rejeita a hipótese de variância constante dos

resíduos. utilizando padrões robustos àRepetindo regressão errosa

heterocedasticidade, encontramos:

Regression with robust Standard errors

[95% Conf. Interval]P> 111tCoef.

Apesar da estatística t ter se reduzido, o resultado encontrado ainda revela que a

1% de confiança é possível encontrar um associação linear positiva entre os betas

alavancados previstos e os betas de mercado observados.

2003 e

ações.
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i
betabm I

Quadro 24 - Regressão entre betas alavancados (previstos) e betas de mercado 
(observados) utilizando erros padrões robustos

Quadro 23
(observados)

Breusch-Pagan / Cook-Weisberg test for heteroskedasticity 
Ho: Constant variance 
Variables: fitted values of betabm

Robust 
Std. Err.

Source I 
------------------+ 

Model |
Residual I 
--------- +

Total I

Chi2(1)
Prob > chi2

48.7970954
29.7574338

.9607864

.2424618

.9607864 

.2424618

57.52
0.0000

.1558681

.0927161

.0855032

.0970956

1
77

48.7970954 
.38646018

11.24
2.50

6.16
2.62

0.000
0.011

0.000
0.015

.6504134

.0578405

.7905278

.0491197

1.271159
.427083

1.131045
.4358039

79 
38.00 

0.0000 
0.6212 
.62166

79 
126.27 
0.0000 
0.6212 
0.6163 
.62166

amparabm I
cons I

--------- +
amparabm I

cons I

Estes resultados são suficientes para afirmar que, pelo menos para o período 1995- 

para a amostra de ações estudada, verifica-se a presença de uma forte 

associação positiva entre o endividamento da empresa e o beta de mercado das

Number of obs = 
F( 1, 77) =
Prob > F
R-squared =
Root MSE =

Number of obs = 
F( 1, 77) =
Prob > F
R-squared =
Adj R-squared = 
Root MSE



Gráfico 2 - Associação entre beta alavancado anual e beta de mercado trimestral

x

x

6
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Como mostrado na primeira seção dos resultados, o período de mensuração das 

taxas de retorno influencia de forma significativa o beta encontrado, de modo que o 

teste aqui apresentado não pôde ser diretamente aplicado à série de betas 

trimestrais utilizada no restante da tese pois, frente aos dados contábeis disponíveis 

no mercado brasileiro, não é possível calcular a série de retornos não-alavancados 

para períodos menores do que 1 ano.

O gráfico a seguir apresenta a associação entre os betas alavancados anuais aqui 

obtidos e os betas de mercado trimestrais, e mostra a deterioração da qualidade 

estatística da associação:

Apesar dessa restrição, o resultado aqui encontrado está em linha com o encontrado 

na seção anterior, que mostrava que o GAF era preponderante tanto em relação ao 

GAO quanto ao GAT na explicação do beta de mercado.

0,1891x + 0,5924
R2 = 0,2257

Assim, em resposta à terceira hipótese da pesquisa, pode-se afirmar que existe 

associação entre a estrutura de capital da empresa e o beta de mercado de suas 
ações.
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Esta tentativa foi feita com o objetivo de tentar resgatar algum aspecto da realidade 

que possa ser percebido através de evidências práticas e que eventualmente não 

esteja considerado nos modelos teóricos por não fazer parte de suas premissas 

iniciais.

Assim, considerando-se que os modelos teóricos encontrados na Revisão de 

Literatura não permitiram a identificação desta relação, optou-se por realizar uma 

tentativa baseada em estudos empíricos anteriores, notadamente o estudo original 

de Beaver, Ketler e Scholes (1970) - que acabou por motivar o desenvolvimento dos 

primeiros modelos teóricos - e o estudo de Rosenberg e McKibben (1973), que 

estenderam seus resultados para um conjunto maior de indicadores contábeis.

Adicionalmente, incluiu-se também a taxa de pagamento de dividendos, por ter a 

possibilidade de estar associada ao conjunto de oportunidades de investimento que 

a empresa enxerga no futuro próximo, podendo também ser associada à maturidade 

do mercado em que atua.

O fato de as associações encontradas entre os indicadores operacionais da empresa 

utilizados até o momento e os betas de mercado terem apresentado nenhuma ou 

baixa significância estatística é de certa forma surpreendente, pois parece razoável 

supor que empresas com maiores custos fixos operacionais apresentem maior 

volatilidade de fluxos de caixa e, por conseguinte, maiores riscos associados a 

variações conjunturais de preços e demanda.

As definições operacionais para cada uma das variáveis foram apresentadas na 

seção 3.6, e o quadro seguinte mostra as correlações obtidas:

4.5 Associação entre Indicadores Contábeis Operacionais e Betas 
de Mercado

Com base nos resultados desses estudos, os indicadores contábeis escolhidos para 

os testes foram o crescimento da empresa, o tamanho do ativo e a liquidez corrente, 

todos portanto indicadores associados de alguma forma a características 

operacionais da empresa.



Quadro 25 - Correlações entre indicadores operacionais e betas de mercado
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A análise do quadro mostra que tanto a taxa de pagamento de dividendos quanto o 

crescimento apresentaram forte associação negativa com o beta de mercado. A 

liquidez corrente apresentou associação significante apenas quando considerados 

os postos pois, com base nos valores nominais (correlação de Pearson) mostrou-se 

praticamente não-correlacionada.

A taxa de pagamento de dividendos foi a variável que apresentou maior associação 

negativa com o beta de mercado, tanto para a correlação de postos como de 

Pearson. Em relação a esse resultado, são propostas duas hipóteses:

-0,37***

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Beta de Mercado 
(1)

1

Crescimento 
(2)

-0,21**

1

Tamanho do Ativo
(3)

-0,07

0,43***

1

-0,16*

-0,02

0,24**

-0,33**'

Correlação de Pearson acima da diagonal, Correlação de Postos abaixo.

Correlações positivas estatisticamente significantes a (***)1%, (**) 5% e (*) 10%

Liquidez Corrente 
(4)

0,03

-0,50***

-0,21**

10,28***

0,28***

0,39***

-0,07

0,25**

Taxa de Dividendos 
(5)

-0,28***

0,28***

0,29***

-0,29***

1

1. A taxa de pagamento de dividendos pode ser associada à maturidade do 

mercado: empresas em mercados maduros em geral apresentam baixa 

necessidade de reinvestimento, e portanto conseguem distribuir grande 

parte dos lucros como dividendos. Mercados maduros são em geral 

menos voláteis, com competidores estabelecidos e participações de 

mercado mais estáveis, de modo que o risco é menor do que em 

mercados em expansão. Embora essa linha de raciocínio apresente forte 

apelo intuitivo, no caso específico desta pesquisa, essa hipótese deve 

ser analisada com cuidado pois, observando-se as demais correlações, 

verifica-se que as empresas que pagaram mais dividendos foram 

também as que mais cresceram no período.

2. A taxa de pagamentos de dividendos pode sinalizar ao mercado as 

expectativas dos administradores da empresa: essa explicação foi 

anteriormente oferecida por Beaver, Ketler e Scholes (1970, p.660) e
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Assim, em resposta à quarta hipótese da pesquisa, conclui-se que os betas de 

mercado apresentam associação negativa significativa com crescimento e taxa de 

pagamento de dividendos, e baixa ou nenhuma associação com tamanho e liquidez.

Desse modo, caso os investidores associem risco apenas à possibilidade de perdas, 

e não a ganhos, então empresas que crescem continuamente podem ser vistas 

como de risco baixo a despeito de seu grau de alavancagem operacional, pois a 

variação no lucro operacional será sempre positiva. Nesse caso, a associação linear 

esperada entre GAO e beta de mercado é próxima de zero, como foi de fato 

encontrada nos testes anteriores.

Adicionalmente, esse resultado levanta uma hipótese a respeito da baixa correlação 

encontrada entre o GAO e o beta de mercado. Em média, as 80 empresas que 

compõem a amostra cresceram 2,51% a.a. durante o período estudado. Dessas, 

apenas 8 apresentaram crescimento negativo. O grau de alavancagem operacional 

representa a variação no lucro operacional decorrente de uma variação percentual 

unitária na receita, e é uma medida simétrica, pois o efeito é de mesma magnitude 

para aumentos e reduções do faturamento.

O fato de o crescimento apresentar correlação negativa com o beta de mercado 

pode indicar que os investidores associam riscos menores a empresas de alto 

crescimento, do modo que os preços de suas ações são menos sensíveis a 

variações da conjuntura económica.

parte da premissa de que mudanças na política de dividendos são mal 

vistas pelos investidores e, desse modo, a direção da empresa só decide 

pagar dividendos maiores quando espera que o futuro seja pouco volátil. 

Caso contrário, opta por distribuir menos lucros, para não ter que diminuir 

a taxa posteriormente.



1. Dividiu-se o período do estudo em dois subperíodos;
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Mesmo para a divisão em dois períodos, foi necessário substituir os betas de 

mercado trimestrais apresentados nos testes anteriores pelos betas diários. Isso

4.6 Análise da Possibilidade de Melhorar a Estimativa de Betas de 
Mercado através da Utilização de Indicadores Contábeis das 
Empresas

Para verificar se há possibilidade de melhorar a estimativa de betas de mercado 

futuros através da incorporação de indicadores contábeis foram realizados os 

seguintes procedimentos:

No presente caso, entretanto, a utilização de dados de demonstrações financeiras 

trimestrais e o curto histórico disponível impedem a realização desse teste pois, caso 

se decidisse dividir o período total em 3 subperíodos, cada um teria apenas 3 anos, 

e todas as variáveis teriam que ser estimadas com apenas 12 pontos.

Um teste mais conclusivo poderia ser desenhado caso houvesse a possibilidade de 

se obter uma janela de tempo adicional pois, nesse caso, um modelo poderia ser 

estimado com base nos dados do primeiro e segundo subperíodos e utilizado para 

realizar previsões sobre o terceiro. Tais previsões poderiam então ser comparadas 

com os betas de mercado observados, possibilitando mensurar diretamente a 

acurácia do modelo.

2. Avaliou-se a associação entre o beta de mercado no período posterior e 

o beta de mercado no período anterior;

4. Verificou-se se a inclusão de variáveis contábeis melhorou a capacidade 

preditiva do modelo.

3. Realizou-se uma regressão múltipla considerando os betas de mercado 

no segundo subperíodo como variável dependente e os betas de 

mercado e indicadores contábeis do primeiro período como variáveis 

independentes;



segundo com 16 (4 anos).

As estimações realizadas nessas condições resultaram em regressões de baixa

qualidade estatística, como mostra o exemplo a seguir, representativo do que

ocorreu com as demais ações da amostra.

dfss MS

Total I 7.64543503 19 .402391317

[95% Conf. Interval]P> 111Coef. Std. Err. t

O quadro mostra que, além do intervalo de confiança do beta apresentar elevada

amplitude, o teste de Breusch-Pagan rejeita a hipótese de variância constante dos

resíduos até mesmo a 1% de confiança. Assim, há necessidade utilizar a regressão

com erros padrões robustos à heterocedasticidade:
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Quadro 26 - Exemplo de regressão para estimativa de beta trimestral utilizando período de 5 
anos

4.13911275
3.50632228

2.113068
-.1361778

.4584051

.1038919

1
18

4.13911275 
.194795682

0.000
0.206

1.149994 
-.3544467

3.076141
.082091

20
21.25 

0.0002 
0.5414 
0.5159 
.44136

chi2 (1)
Prob > chi2

7.72
0.0055

Source I
Model |

Residual I

4.61
-1.31

vl I---- +
v2 |

cons I

Breusch-Pagan / Cook-Weisberg test for heteroskedasticity 
Ho: Constant variance 
Variables: fitted values of vl

Number of obs = 
F( 1, 18) =
Prob > F
R-squared =
Adj R-squared = 
Root MSE =

porque a divisão em dois períodos fez com que os betas trimestrais do primeiro 

período tivessem que ser estimados com apenas 20 pontos (5 anos), e os do



Regression with robust Standard errors

[95% Conf. Interval]Coef. P> 111t

Os resultados agora mostram que, considerando-se um intervalo de confiança de

95%, o beta encontrado (2,11) pode variar de 0,48 a 3,75, revelando portanto a

baixa precisão da estimativa.

Apesar desse resultado, optou-se por, antes de descartar totalmente a utilização de

betas trimestrais, repetir as regressões para todas as ações e verificar a relação

entre os betas estimados no período inicial (5 anos) e no período final (4 anos). O

mesmo procedimento foi adotado para os betas diários, e a figura a seguir apresenta

as fortes diferenças encontradas:

Figura 4 - Associação entre betas no primeiro período e no segundo período

Percebe-se que, ao se usar betas trimestrais, a idéia de usar betas históricos para

projetar betas futuros parece perder sentido, pois os erros de estimação dos betas
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Quadro 27 - Exemplo de regressão com erros padrões robustos para estimativa de beta 
trimestral utilizando período de 5 anos

l 
vl I 

-------- + 
v2 I 

cons I

Robust
Std. Err.

2.113068 
-.1361778

.7770422
.084488

0.014
0.124

.4805627
-.3136805

3.745573 
.0413249

20
7.39 

0.0141 
0.5414 
. 44136

2.72
-1.61

Number of obs = 
F( 1, 18) =
Prob > F 
R-squared = 
Root MSE

são tão elevados que distorcem a associação. Tal fato não se repete com os betas



essa
substituição pode gerar relações um pouco diferentes das observadas nos testes

anteriores, pois os betas diários, apesar de positivamente associados com os betas

trimestrais, estão longe de serem idênticos.

O quadro a seguir mostra o resultado da regressão obtida utilizando-se apenas o

beta de mercado histórico como estimador do beta futuro:

Quadro 28 - Associação entre beta de mercado futuro e beta de mercado histórico
bmd 2000 2003 bmd 1995 1999. reg

df MSSS

.24216519822.2791982 92

[95% Conf. Interval]P> 111Std. Err.Coef. t

Os resultados obtidos para as hipóteses anteriores indicam que as variáveis GAF,

Crescimento e Taxa de Pagamento de Dividendos foram as que se mostraram mais

associadas com os betas de mercado. Desse modo, o primeiro teste consistiu em

verificar se a inclusão dessas variáveis permite obter uma relação mais precisa entre

dados históricos e betas futuros. O quadro a seguir mostra o resultado da regressão

obtida com esta especificação:
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Por essa razão, houve necessidade de substituir-se os betas trimestrais pelos 

diários. No entanto, como demonstrado na primeira seção dos resultados,

6.75
1.85

7.42604413
14.8531541

.806106
.2231003

.1195094

.1202941

1
91

7.42604413
.163221473

0.000
0.067

.5687153
-.0158492

1.043497 
.4620499

93
45.50 

0.0000 
0.3333 
0.3260 
.40401

Source I-------- +
Model |

Residual |
Total |

bmd_200~2003 I ------------ + 
bmd_199~1999 I 

cons |

diários, pois foram estimados um número muito maior de pontos (em média 815, 

com mínimo de 77, no caso com maior número de pontos faltantes), resultando em 

regressões de qualidade estatística superior.

Number of obs = 
F( 1, 91) =
Prob > F
R-squared =
Adj R-squared = 
Root MSE =



bmd_2000_2003 bmd_1995_1999 payouta growtha gaf_95_99_med. reg

dfSource | SS MS

Total | 21.0571825 79 .266546614

[95% Conf. Interval]Coef. Std. Err. P> 111t

A análise dos resultados da regressão mostra que a qualidade estatística da

associação melhorou, pois o R quadrado ajustado passou de 0,3260 para 0,4574.

crescimento apresentaram coeficientes negativos estatisticamente significantes,

conforme já havia sido observado nos testes anteriores. Quanto ao GAF, embora ele

tenha apresentado coeficiente positivo, não foi estatisticamente significante, o que

pode ser decorrente do fato de o seu efeito já estar incorporado nas demais

variáveis incluídas no modelo.

Deve-se ressaltar que os indicadores contábeis utilizados nesse teste também não

são os mesmos utilizados nos anteriores, pois tiveram que ser estimados a partir de

uma amostra muito menor de trimestres, dada a necessidade de divisão em dois

subperíodos, estando portanto sujeitos a erros maiores.

A figura a seguir apresenta os betas previstos pelo modelo e os betas futuros

observados, ao lado da previsão usando apenas os betas históricos:
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Quadro 29 - Associação entre beta de mercado futuro e beta de mercado, taxa de 
pagamento de dividendos, crescimento e GAF históricos

Model |
Residual I

bmd_199~1999 
payouta 
growtha 

gaf_95_99_~d 
cons

10.2107301
10.8464523

.7521484
-.3772429
-3.356823
.1935992
.3198595

.1262795
.180905 

1.413334 
.1670713 
.1938103

4
75

2.55268253
.144619364

0.000
0.040
0.020
0.250
0.103

. 5005867 
-.7376242
-6.17233

-.1392238
-.0662304

1.00371 
-.0168616 
-.5413165 
.5264222 
.7059494

80 
17.65 

0.0000 
0.4849 
0.4574 
.38029

5.96 
-2.09 
-2.38
1.16
1.65

bmd_200~2003 I
-------------------+

I
I
I
I
I

Number of obs = 
F( 4, 75) =
Prob > F
R-squared =
Adj R-squared = 
Root MSE =

Das novas variáveis incluídas, tanto a taxa de pagamento de dividendos quanto o



Figura 5 - Associação entre betas previstos e betas observados

O intuito do teste foi verificar se seria possível alcançar a mesma qualidade 

estatística das regressões anteriores utilizando agora apenas indicadores contábeis, 

abandonando-se o beta de mercado histórico como variável independente.

Para buscar evidências adicionais sobre a possibilidade de utilização de indicadores 

contábeis para estimativa de betas futuros realizou-se uma última pesquisa na qual 

foi empregada a ferramenta de seleção de modelos disponível no software Minitab 

14. Esta ferramenta analisa todas as possíveis regressões entre um dado conjunto 

de variáveis, e lista as alternativas que apresentaram melhor qualidade estatística 

para cada quantidade de variáveis independentes utilizada.

Embora a figura mostre que o erro da previsão diminui quando são incluídos os 

indicadores contábeis (mesmo através do R quadrado ajustado), a falta de uma série 

histórica mais longa impede a realização de um teste mais robusto de previsão. Uma 

possível fonte de erro na projeção, por exemplo, seria o fato de a relação encontrada 

não ser estável ao longo do tempo, o que poderia fazer com os betas projetados 

para um período adicional apresentassem grandes erros.

Devido ao pequeno horizonte temporal disponível, as variáveis foram mensuradas 

utilizando-se a série total de dados (36 trimestres), de modo a possibilitar maior 

qualidade estatística nas estimativas das variáveis independentes.
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Os resultados encontrados estão apresentados no quadro a seguir:
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Na seleção de variáveis, buscou-se utilizar todos os indicadores testados 

anteriormente: GAO, GAF, Taxa de Pagamento de Dividendos, Crescimento, 

Liquidez e, para representar o efeito de alavancagem do beta foram adicionados os 

dois componentes de sua fórmula (Endividamento e Alíquota de Impostos sobre o 

Lucro).



67 cases used, 26 cases contain missing values
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novas piora a qualidade estatística da regressão.

131

x 
x

G G
A A
0 F

I 
m 
P

t 
o

Quadro 30 - Associação entre beta de mercado futuro e indicadores contábeis históricos
Response is BMD_1995_2003 " "-------- ---~-----------------------------------------

Vars
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2

___ 3
3
3
3
3

_ £
4
4
4
4

___ 5^
5
5
5
5

__ 6_
6
6
6
6
7
7
7
7
7
8

R-Sq 
10, 8 
10, 3 
8, 9 
7,7 
7,3 

31,9 
23, 6 
20, 7 
19, 3 
17,0 
40,2 
37,1 
34,2 
32, 7 
32, 5 
41,3 
41,1 
40, 6 
40, 3
40, 2 
42,2
42, 0
41, 9 
41,7 
41,4
43, 2 
42,3 
42,2 
42,2 
42,2 
43, 4 
43,2 
42,3 
42,3
42, 3 
43,4

R-Sq(adj) 
9, 4 
8, 9 
7,5 
6, 3 
5, 8 

29,8 
21,2 
18,2 
16, 8 
14,4 
37,3 
34,1 
31,1 
29,5 
29, 3 
37,5 
37,3 
36, 8 
36,5 
36,3 
37,5 
37,2 
37,2 
36, 9
36, 6
37, 6 
36, 6 
36,5 
36,5 
36, 5 
36,7 
36,5 
35,5 
35, 4 
35,4 
35, 6

S 
0,30456 
0,30536 
0,30771 
0,30972 
0,31049 
0,26812 
0,28410 
0,28934 
0,29182 
0,29599 
0,25335 
0,25984 
0,26568 
0,26859 
0,26902 
0,25287 
0,25335 
0,25435 
0,25500 
0,25537 
0,25296 
0,25358 
0,25361 
0,25418 
0,25481 
0,25285 
0,25483 
0,25504 
0,25504 
0,25504 
0,25462 
0,25497 
0,25698 
0,25713 
0,25716 
0,25679

Mallows 
C-p 

28,4 
28, 9
30, 3
31, 6 
32,0
8,8 

17,3 
20,3 
21, 6 
24,0 
2,3 
5,5
8, 4
9, 9 

10,1
3,1 
3,3 
3,8 
4,1 
4,3 
4,2 
4,5 
4,5 
4,8 
5,1 
5,2 
6,1 
6,2 
6,2 
6,2 
7,0 
7,2 
8, 1 
8,2 
8,2 
9,0

X X
X X

XXX

X
X

X X
X

9 9
5 5

X X xxxxxxxx

X
X X

X
X
X X
X

XXX
X X
X X
X X
XXX

XXX 
XXX
X X

X X X X
X X X X
X X X

X X

X 
X

X X 
X
X 
X

X X 
X X 
X 
X

X X 
X X

XXX 
X 
X

XXX 
XXX 

X X X X X X
X X X X
X X X X
X X X X

X X X X X X X
X X X X X X

X X X X X X X
X X X X X

L 
L i 
e q 

__ V u 
0 0 P G e i 
33arrdLo 

_ y o a i N s 
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e u t e y A 
d d t h 2 3 T s 

X

O quadro mostra que a partir de 3 variáveis o R quadrado ajustado já supera o 

encontrado utilizando-se apenas o beta histórico como estimador do beta futuro 

(0,3260) no teste anterior. Em nenhum caso, entretanto, é possível obter um R 

quadrado ajustado tão alto quanto aquele encontrado utilizando-se o beta histórico 

associado aos indicadores contábeis (0,4574). A partir de 6 variáveis a inclusão de
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Esse resultado sugere que a utilização de indicadores contábeis pode ser até mais 

eficiente do que a utilização de betas históricos na estimativa de betas futuros, e 

fornece indícios de que é possível obter estimativas de beta para empresas de 

capital fechado com a mesma qualidade estatística encontrada por aqueles que 

utilizam dados históricos para avaliar betas das empresas de capital aberto. A 

validação desse resultado, no entanto, foge ao escopo deste trabalho, por requerer 

um volume de dados superior ao que foi possível coletar.

A melhor alternativa encontrada, no entanto, foi o uso de betas históricos associados 

a indicadores contábeis, indicando que é possível melhorar a estimativa de betas 

futuros se, ao invés de analisar-se apenas os movimentos dos preços de mercado 

das ações, passar-se a incorporar também as características financeiras de cada 

empresa, que a fazem responder de forma diferente a efeitos conjunturais.

Em relação às variáveis mais significativas, os modelos selecionados mais uma vez 

ressaltam a importância do GAF, Crescimento e Taxa de Pagamento de Dividendos, 

que já haviam sido identificados nos testes anteriores, e também do Tamanho do 

Ativo. Estes foram os indicadores que mais vezes apareceram dentre os modelos 

que apresentaram maior significância estatística.

Assim, em resposta à última hipótese da pesquisa, a quantidade de dados 

disponíveis e a amostra de empresas utilizada permite apenas levantar evidências, 

mas não apontar respostas conclusivas. Os resultados encontrados, no entanto 

fornecem fortes evidências de que a utilização de dados contábeis permite melhorar 

a estimativa de betas de mercado futuros.



5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Graus de alavancagem operacional, financeira e total;

Estrutura de capital e

Indicadores contábeis operacionais.
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Tais testes foram realizados utilizando diversos indicadores de resultado da 

empresa, um conjunto amplo de variações e padronizações e também múltiplas 

referências de mercado, endógenas e exógenas ao modelo. Para a grande maioria 

dos casos, as correlações encontradas tiveram baixa significância estatística, e 

portanto apontam no sentido da não recomendação do uso de betas contábeis como 

estimadores para o risco conjuntural da empresa.

Betas contábeis, obtidos a partir da covariância entre contas de resultado da 

empresa e índices de mercado agregados;

/ know not what I appear to the world, but to myself I 
seem to have been only like a boy playing on the sea- 
shore, and diverting myself in now and then finding a 

smoother pebble or a prettier shell, whilst the great ocean 
of truth lay all undiscovered before me.

(Isaac Newton)

O objetivo principal desta pesquisa foi identificar, para as empresas que apresentam 

ações negociadas na Bolsa de Valores de São Paulo, se existe alguma relação entre 

seus indicadores contábeis e o risco sistemático de suas ações, medido pelo beta. 

Para tanto, foram realizados diversos testes de associação e regressões, simples e 

múltiplas, utilizando quatro grupos de indicadores contábeis:

Contrariando alguns resultados obtidos anteriormente (BALL; BROWN, 1969; 

RIBEIRO NETO; FAMÁ, 2001), os testes realizados neste trabalho indicaram baixa 

associação linear entre betas contábeis e betas de mercado.
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Os indicadores associados ao endividamento, por outro lado, apresentaram forte 

associação com o beta de mercado. Tanto o grau de alavancagem financeira como a 

estrutura de capital mostraram-se capazes de explicar uma parcela significativa da 

variação dos betas de mercado, mas o mesmo não se verificou em relação aos 

graus de alavancagem operacional e total, contrariando os modelos teóricos de 

Gahlon e Gentry (1982) e Mandelker e Rhee (1984), e corroborando os de Hamada 

(1972) e Rubinstein (1973).

Esses resultados indicam que no mercado de capitais brasileiro o risco conjuntural 

está mais associado à estrutura de custos financeiros do que aos custos 

operacionais e sugerem que administradores preocupados em reduzir seus custos 

de capital devem preocupar-se mais em manter uma estrutura de dívidas equilibrada 

do que com a alavancagem operacional de suas empresas.

Se por um lado a alavancagem operacional e até mesmo a total apresentaram baixa 

correlação com os betas de mercado, por outro foram encontradas associações 

negativas muito significativas com outros indicadores operacionais, em especial o 

crescimento e a taxa de pagamento de dividendos.

Uma constatação obtida a partir da análise dos indicadores operacionais que pode 

ser aprofundada em estudos posteriores foi a de que, na amostra pesquisada, as

É interessante ressaltar que os modelos de Hamada (1972) e Rubinstein (1973) 

foram os que apresentaram maiores associações entre betas previstos e 

observados, apesar de seus parâmetros terem sido estimados com o menor número 

de pontos e estarem portanto mais sujeitos a erros, sugerindo que a formulação por 

eles proposta é de fato adequada.

Em relação aos betas contábeis, uma possibilidade de uso sinalizada pelos 

resultados da pesquisa decorre do aprofundamento da análise da correlação de 

postos, que apresentou valores um pouco superiores. Eventualmente, é possível que 

rankings de betas contábeis possam ser utilizados para obter aproximações de betas 

de mercado, mas os resultados encontrados até o momento não parecem 

promissores.
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resultados mostraram que a incorporação das variáveis contábeis 

; testes anteriores permite melhorar a qualidade estatística da

A partir dos resultados encontrados, buscou-se como objetivo secundário examinar 

se é possível melhorar o processo de previsão de betas futuros utilizando betas 

históricos associados a indicadores contábeis. Esse objetivo foi colocado como 

secundário em virtude da pequena quantidade de dados disponíveis para a 

realização de um teste efetivo de previsão de betas, pois o período analisado não 

permitiu divisão em subperiodos suficientes para a estimação do modelo, teste e 

validação.

Adicionalmente, uma análise exploratória empregando um algoritmo de seleção de 

modelos econométricos permitiu encontrar conjuntos apenas de indicadores 

contábeis que mostraram maior associação com os betas de mercado do que os 

próprios betas históricos. Deve-se ressaltar, no entanto, que tal associação foi 

testada na mesma janela de tempo, enquanto a associação entre betas de mercado, 

como não poderia deixar de ser, foi testada para períodos distintos.

Ainda assim, os i 

identificadas nos 
associação entre dados históricos e betas futuros, se comparada com a utilização 

apenas de betas históricos.

Se por um lado esse fenômeno sugere um círculo virtuoso associado ao 

crescimento, por outro indica condições desfavoráveis para empresas pequenas 

pois, no caso de falta de capital próprio em montante suficiente para sustentar a 

expansão, elas devem optar por ou manter-se pequenas ou tomar empréstimos. No 

entanto, os testes realizados nesta pesquisa indicam que as duas alternativas estão 

associadas a maiores riscos conjunturais e, consequentemente, a maiores custos de 
capital.

empresas maiores foram também as que apresentaram taxas de crescimento mais 

elevadas e distribuíram mais dividendos, e todos os pares de correlações 

associados a esses indicadores mostraram elevada significância estatística.
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Esse resultado sugere uma nova linha de pesquisa, que poderia verificar a 

possibilidade de estimação de custo de capital para empresas de capital fechado 

utilizando apenas seus indicadores contábeis.

Os resultados encontrados nesta pesquisa sugerem algumas extensões de linhas de 

pesquisa:

Em relação à metodologia de pesquisa, embora tenham sido encontradas fortes 

evidências de associações entre variáveis contábeis e betas de mercado, devido 

à limitação do período disponível, muitos indicadores contábeis tiveram que ser 

estimados com base em poucos pontos, apresentando baixa significância 

estatística e estando mais sujeitos a erros de mensuração. Assim, novas

Em relação ás variáveis mais significativas, os indicadores que mais vezes 

apareceram nos modelos de maior significância estatística foram GAF, Crescimento, 

Taxa de Pagamento de Dividendos e Tamanho do Ativo, confirmando assim a 

elevada associação dos três primeiros com os betas de mercado, conforme 

identificado nos testes anteriores.

- Ainda sob o aspecto teórico, no desenvolvimento do modelo de Hamada (1972), 

o cálculo da série de retornos não-alavancados requer o uso da primeira 

proposição de Modigliani e Miller com correção de impostos (1963). 

Considerando que a estrutura de capital é ainda um assunto controverso na 

teoria de finanças, outras especificações poderiam ser tentadas e, 

eventualmente, melhores associações poderiam ser obtidas.

Em relação ao referencial teórico utilizado, os melhores resultados foram os 

advindos de Hamada (1972) e Rubinstein (1973). Estes modelos, no entanto, 

apresentam o inconveniente de utilizar como variável de entrada o valor de 

mercado das ações, e portanto não podem ser diretamente aplicados para 

empresas de capital fechado. Uma extensão da pesquisa poderia buscar 

encontrar indicadores associados ao valor de mercado que estivessem 

disponíveis a empresas de capital fechado, tais como as medidas de valor 

económico adicionado.
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- Adicionalmente, o uso de séries temporais mais longas pode permitir a utilização 

de vários subperíodos de análise, possibilitando assim o teste efetivo de um 

modelo de previsão de betas e a análise da estabilidade da relação entre 

indicadores contábeis e betas de mercado.

- Outra extensão da pesquisa que pode ser desenhada a partir dos resultados 

encontrados é o aprofundamento do estudo de previsibilidade de betas de 

mercado. As evidências apresentadas neste trabalho sugerem que a utilização 

de dados contábeis podem tanto possibilitar a estimativa de betas para empresas 

de capital fechado como também servir para empresas de capital aberto 

melhorarem a previsibilidade de betas futuros.

pesquisas podem ser feitas utilizando outras técnicas econométricas que possam 

minimizar a influência desses erros, tais como outros modelos de regressões 

robustas e a inclusão de variáveis instrumentais.

- Um fenômeno interessante observado nesta pesquisa é que os betas de 

mercado obtidos a partir dos retornos trimestrais foram significativamente 

diferentes dos betas diários, embora tenham apresentado forte associação 

positiva. Tal fato ocorre mesmo utilizando-se taxas de retornos contínuas, e 

reforça a necessidade de linhas de pesquisa que busquem identificar métodos 

precisos para se estimar betas de mercado.

Em síntese, embora o trabalho tenha identificado a existência de relações de 

elevada significância estatística entre betas de mercado e indicadores contábeis, o 

tema permanece aberto a novos estudos, e ainda requer aperfeiçoamentos que 

possam permitir testes mais rigorosos e aplicações práticas.

- Ainda em relação à metodologia, uma outra alternativa que poderia melhorar a 

precisão dos betas de mercado seria a utilização das ações agrupadas em 

portfolios, reduzindo assim o risco próprio das carteiras e, potencialmente, 

melhorando a estimativa do risco conjuntural.
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Se melhor compreendidas, estas relações apresentam potencial não apenas para 

melhorar o processo decisório nas áreas financeiras das empresas mas também 

para permitir uma avaliação mais precisa da taxa de remuneração adequada para 

empresas que atuam em setores regulados, como energia e saneamento, cuja 

determinação de tarifas afeta diretamente toda a população.

Assim, acredita-se que o tema é de alta importância e merece novos 

desdobramentos. Espera-se que este trabalho tenha contribuído para aumentar o 

conhecimento acerca das relações entre as decisões de finanças corporativas e 

seus reflexos nos mercados de capitais, e que possa servir como referência para 

estudos posteriores num futuro próximo.
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Anexos

Anexo A - Amostra Pesquisada
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EMPRESA
48. Inepar Construcoes
49. lochp-Maxion
50. Ipiranga Dist_____
51. Ipiranga Pet
52. Ipiranga Ref_____
53. Itausa
54. Itautec__________
55. Klabin
56. Kuala
57. Light
58. Loj Americanas
59. Magnesita_______
60. Mangels
61. Marcopolo
62. Metal Leve_______
63. Metisa
64. Minupar
65. Paranapanema
66. Paul F Luz_______
67. Perdigão________
68. Petrobras________
69. Pettenati________
70. Plascar_________
71. Polialden________
72. Randon Part
73. Rhodia-Ster______
74. Ripasa__________
75. Sadia SA________
76. Sid Nacional
77. SidTubarao______
78. Souza Cruz______
79. Sudameris_______
80. Sultepa__________
81. Supergasbras
82. Suzano Bahia Sul
83. Teka____________
84. Telesp Operac
85. Trevisa__________
86. Unibanco________
87. Unipar__________
88. Usiminas________
89. Vale Rio Doce_____
90. Varig____________
91. Vigor____________
92. Votorantim C P
93. Weg

_________SETOR 
Siderur & Metalur 
Química 
Veiculos e peças 
Outros 
Finanças e Seguros 
Outros 
Finanças e Seguros 
Têxtil
Finanças e Seguros 
Alimentos e Beb 
Papel e Celulose 
Alimentos e Beb 
Finanças e Seguros 
Máquinas Indust 
Finanças e Seguros 
Siderur & Metalur 
Finanças e Seguros 
Veiculos e peças 
Química 
Finanças e Seguros 
Finanças e Seguros 
Telecomunicações 
Química__________
Mineração________
Energia Elétrica 
Energia Elétrica 
Energia Elétrica 
Energia Elétrica 
Têxtil____________
Siderur & Metalur 
Química
Têxtil____________
Outros___________
Energia Elétrica 
Máquinas Indust 
Veiculos e peças 
Outros___________
Minerais não Met 
Energia Elétrica 
Siderur & Metalur 
Química__________
Siderur & Metalur 
Química__________
Veiculos e peças 
Siderur & Metalur 
Siderur & Metalur 
Máquinas Indust

_______ SETOR 
Eletroeletrônicos 
Máquinas Indust 
Petróleo e Gas 
Petróleo e Gas 
Petróleo e Gas 
Outros__________
Eletroeletrônicos 
Papel e Celulose 

' Têxtil
Energia Elétrica 
Comércio________
Mineração
Siderur & Metalur 
Veiculos e peças 
Veiculos e peças 
Siderur & Metalur 
Alimentos e Beb 
Siderur & Metalur 
Energia Elétrica 
Alimentos e Beb 
Petróleo e Gas 
Têxtil___________
Veiculos e peças 
Química
Veiculos e peças 
Química_________
Papel e Celulose 
Alimentos e Beb 
Siderur & Metalur 
Siderur & Metalur 
Outros__________
Finanças e Seguros 
Construção 
Petróleo e Gas 
Papel e Celulose 
Têxtil___________
Telecomunicações 
Outros__________
Finanças e Seguros 
Química_________
Siderur & Metalur 
Mineração_______
Transporte Serviç 
Alimentos e Beb 
Papel e Celulose 
Máquinas Indust

1_ 
2_ 
X 
4_ 
5. 
6

8.
9.

EMPRESA
Acesita_________
Adubos Trevo
Albarus_________
Alfa Consorcio
Alfa Financeira
Alfa Holding______
Alfa Investimentos
Alpargatas_______
Amazónia________

10. Ambev____
11. Aracruz________
12. Avipal___________
13. Banespa_______
14. Bardella_________
15. Bco Itau Hold Finan
16. Belgo Mineira_____
17. Besc________
18. BicCaloi_________
19. Bombril__________
20. Bradesco________
21. Brasil____________
22. Brasil Telecom
23. Braskem_________
24. Caemi___________
25. Celesc___________
26. Cemig___________
27. Cerj_____________
28. Cesp____________
29. Cia Hering________
30. Confab__________
31. Copesul__________
32. Coteminas________
33. Duratex__________
34. Eletrobras________
35. Embraco_________
36. Embraer_________
37. Estrela___________
38. Eternit___________
39. F Cataguazes_____
40. Ferbasa
41. Fertibras
42. Forjas Taurus
43. Fosfertil_________
44. Fras-Le______
45. Gerdau Met
46. Gerdau
47. Inds Romi



Anexo B - Número de Empresas por Setor
NÚMERO DE EMPRESASSETOR

Alimentos e Beb 61.

Comércio 12.

Construção 13.

Eletroeletrônicos 24.

Energia Elétrica 85.

Finanças e Seguros 106.

Máquinas Indust 5

3Mineração8.

Minerais não Met 19.

10. Papel e Celulose 5

11. Petróleo e Gas 5

12. Química 9

13. Siderur & Metalur 13

14. Telecomunicações 2

15. Têxtil 6

16. Transporte Serviç 1

17. Veículos e peças 8

18. Outros 7

Total Global 93
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Anexo C - Ações Selecionadas para o Cálculo do Beta de Mercado
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8.
9.

8.
9.

EMPRESA
Acesita
Adubos Trevo
Albarus__________
Alfa Consorcio
Alfa Financeira
Alfa Holding______
Alfa Investimentos
Alpargatas________
Amazónia________

10. Ambev______
11. Aracruz______
12. Avipal____________
13. Banespa

Barde Ha__________
Bco Itau Hold Finan
Belgo Mineira_____
Besc
Bic Caloi_________
Bombril__________
Bradesco_________
Brasil
Brasil Telecom

10. Braskem_________
11. Caemi___________
12. Celesc___________
13. Cemig____________
14. Cerj______________
15. Cesp_____________
16. Cia Hering________
17. Confab___________
18. Copesul__________
19. Coteminas________
20. Duratex__________
21. Eletrobras
22. Embraco
23. Embraer
24. Estrela___________
25. Eternit____________
26. F Cataguazes_____
27. Ferbasa__________
28. Fertibras
29. Forjas Taurus_____
30. Fosfertil__________
31. Fras-Le___________
32. Gerdau Met_______
33. Gerdau___________
34. Inds Romi

2.
3.

5.
6.

2.
3.
4. 
fx
6.

EMPRESA
48. Inepar Construcoes
49. lochp-Maxion
50. Ipiranga Dist______
51. Ipiranga Pet______
52. Ipiranga Ref______
53. Itausa___________
54. Itautec
55. Klabin
56. Kuala___________
57. Light____________
58. Loj Americanas
59. Magnesita_______
60. Mangels_________
48. Marcopolo_______
49. Metal Leve_______
50. Metisa__________
51. Minupar_________
52. Paranapanema
53. Paul F Luz
54. Perdigão________
55. Petrobras________
56. Pettenati_________
57. Plascar__________
58. Polialden________
59. Randon Part
60. Rhodia-Ster______
61. Ripasa__________
62. Sadia SA________
63. Sid Nacional______
64. SidTubarao______
65. Souza Cruz______
66. Sudameris_______
67. Sultepa__________
68. Supergasbras
69. Suzano Bahia Sul
70. Teka
71. TelespOperac
72. Trevisa__________
73. Unibanco________
74. Unipar__________
75. Usiminas________
76. Vale Rio Doce
77. Varig____________
78. Vigor____________
79. Votorantim C P
80. Weg

______açAo 
Acesita PN
Adubos Trevo PN
Albarus ON 
Alfa Consorcio PNF 
Alfa Financeira PN

' Alfa Holding PNB 

Alfa Investimentos PN 
Alpargatas PN______
Amazónia ON
Ambev PN__________
Aracruz PNB
Avipal ON
Banespa PN_________
Bardella PN_________
Bco Itau Hold Finan PN 
Belgo Mineira PN_____
Besc PNB
Bic Caloi PNB
Bombril PN__________
Bradesco PN________
Brasil ON___________
Brasil Telecom PN
Braskem PNA________
Caemi PN___________
Celesc PNB_________
Cemig PN___________
Cerj ON_____________
Cesp PN____________
Cia Hering PN_______
Confab PN__________
Copesul ON_________
Coteminas PN_______
Duratex PN__________
Eletrobras PNB_______
Embraco PN_________
Embraer PN_________
Estrela PN___________
Eternit ON___________
F Cataguazes PNA 
Ferbasa PN__________
Fertibras PN_________
Forjas Taurus PN_____
Fosfertil PN__________
Fras-Le PN__________
Gerdau Met PN_______
Gerdau PN__________
Inds Romi PN

________AÇÀO
Inepar Construcoes PN 
lochp-Maxion PN_____
Ipiranga Dist PN______
Ipiranga Pet PN 
Ipiranga Ref PN 
Itausa PN___________
Itautec ON__________
Klabin PN___________
Kuala PN___________
Light ON____________
Loj Americanas PN 
Magnesita PNA______
Mangels PN 
Marcopolo PN_______
Metal Leve PN
Metisa PN 
Minupar PN 
Paranapanema PN 
Paul F Luz ON 
Perdigão PN________
Petrobras PN________
Pettenati PN________
Plascar PN 
Polialden PN 
Randon Part PN 
Rhodia-Ster ON______
Ripasa PN__________
Sadia SA PN
Sid Nacional ON_____
Sid Tubarao PN______
Souza Cruz ON______
Sudameris ON_______
Sultepa PN__________
Supergasbras PN 
Suzano Bahia Sul PNA 
Teka PN____________
Telesp Operac PN 
Trevisa PN__________
Unibanco PN________
Unipar PNB_________
Usiminas PNA_______
Vale Rio Doce PNA 
Varig PN____________
Vigor PN____________
Votorantim C P PN
Weg PN


