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RESUMO 

Analisa-se a ocorrência para o Ibovespa de dinâmica anormal de retornos, volume e dos 

betas para as ações incluídas ou excluídas do índice, entre 2003 e 2012, em fenômeno 

conhecido dentro da literatura de finanças como Efeito índice, uma das anomalias mais 

antigas relatadas. Utilizam-se estudos de eventos em diferentes configurações de janela 

de estimação para medir os retornos anormais e avaliar o efeito da mesma na apuração 

de retorno pelo modelo de mercado, dado o cálculo da carteira teórica do Ibovespa ser 

conhecido de antemão e baseado em negociabilidade e liquidez. Não se encontram 

ocorrências de retorno anormal para a data de efetiva entrada das ações, apenas volumes 

anormalmente altos. Na data de primeira prévia das inclusões ocorrem retornos e 

volumes anormais positivos, o mesmo ocorrendo para exclusões. Entretanto, ao se 

excluir da amostra de inclusões as empresas com IPOs realizados até 3 anos de seu 

ingresso no Ibovespa e aqueles ativos incluídos durante a crise dos mercados 

financeiros, verifica-se retornos anormais na data de efetivação da nova carteira teórica, 

coerente com a literatura precedente. Os betas das ações incluídas tendem a covariar 

com maior força após a inclusão no índice. Com os resultados não é possível questionar 

a eficiência na forma semiforte para o mercado acionário brasileiro, porém verifica-se 

uma possível mudança na ocorrência do efeito índice para o período estudado, em 

comparação com estudos anteriores. 

Palavras chave: Índices de bolsa, anomalias, eficiência de mercado, retornos anormais, 

comovimento.  

ABSTRACT 

The dynamics of abnormal returns , volume and betas is analyzed for Bovespa’s  stocks 

included or excluded from the Ibovespa index between 2003 and 2012, in a 

phenomenon known in the financial literature as the index effect, one of the oldest 

reported anomalies. Event studies are used with different settings of estimation window 

to measure abnormal returns and assess its effect on the calculation of return for the 

market model , since the calculation of the theoretical portfolio of Bovespa is known 

beforehand and is based on marketability and liquidity. No abnormal return is veryfied 

for shares on the date of their effective entry on the index, only abnormally high 

volumes. On the date of the first preview of inclusions positive abnormal returns and 

volumes are observed, and so on for excluded stocks. However, when we exclude from 

the sample companies with IPOs up to 3 years of its entry into the Bovespa Index and  

those assets included during the crisis of the financial markets, it appears tha abnormal 

returns do occur on the effective date, consistent with previous literature on the theme. 

The betas of the stocks included tend to covariate with greater force after inclusion in 

the index . With the results achieved market efficiency in the semi-strong form cannot 

be challenged for the Brazilian stock market, but there is a possible change in the 

occurrence of the index effect for the period studied, compared with previous studies . 

Keywords: stock market indices, anomalies, market efficiency, abnormal returns 

comovement. 
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VERIFICAÇÃO DA OCORRÊNCIA DO EFEITO ÍNDICE NO IBOVESPA, 

2003-2012. 

 

1 Introdução 

 

O mercado acionário brasileiro no século XXI tem passado por inúmeras modificações 

frente à realidade de anos anteriores, acompanhando as mudanças econômicas e sociais 

do país e de um mercado de capitais, crescentemente globalizado, englobando mos 

mercados de ações avista, a termo, derivativos e opções. Entre diversos aspectos, 

destacam-se alguns. O perfil das ações passa da predominância de empresas estatais ou 

semiestatais como Telebrás para aquelas dos setores privatizados, como telefonia e 

siderurgia na primeira metade da década de 2000. Com a obtenção de grau de 

investimento pelo Brasil, (Standard & Poors’s em 30 de abril de 2008, Fitch em 29 de 

maio do mesmo ano e Moody´s em 22 de setembro de 2009), o que atraiu par te da 

crescente liquidez nos mercados mundiais, observa-se um crescente número de ofertas 

públicas primarias e secundárias, 287 entre 2001 e 2013 (BMFBovespa,2013). O 

ambiente de bolsa se consolida em uma única instituição. Primeiramente em 2000 com 

a transferência das negociações da bolsa de valores do Rio de Janeiro (BVRJ) para são 

Paulo, e posteriormente com a fusão de BMF e Bovespa no segundo semestre de 2008. 

O volume de negociação cresce até a crise dos mercados financeiros, situada entre o 

terceiro trimestre de 2007 e o primeiro trimestre de 2009, com auge no terceiro trimestre 

de 2008 (quebra do banco Lehman Brothers). Posteriormente, não se recuperaria, 

permanecendo abaixo de seu maior volume até 2013. Cria-se incentivo para elevar o 

nível de governança nas empresas listadas, com o novo mercado, em 2000, com 

primeira listagem em 2002, em que entre outras, as empresas comprometem-se a emitir 

somente ações com direito a voto (ON). Em 2003, surge o ISE – Índice de 

sustentabilidade empresarial da Bovespa, como referência para os investidores 

interessados em empresas que adotam práticas de gestão sustentável diferenciadas, uma 

tendência que tem crescido acima da média em muitos mercados. Os investidores 

estrangeiros e institucionais predominam (43% e 33% respectivamente) conforme dados 

da BMFBovespa. Os investidores pessoa física representam 15% do volume negociado, 

e passaram de 85 mil em 2002 para 621 mil em 2013 (0,3% da população brasileira 

(apresentação mensal da BMFBovespa de dezembro 2013).  

Entretanto, o mercado acionário brasileiro, representado na Bovespa, continua pouco 

representativo frente ao tamanho total da economia brasileira (364 ações em 2013) 

contra 1.784 na Coreia, 3.200 na Espanha e 4.916 nos USA (somente NYSE), 

concentrado em poucas ações líquidas, e com forte presença governamental, seja na 

participação acionária do BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e 

Social) e Fundos de Pensão de Estatais, seja na presença em seus conselhos de 

administração. A concentração de controle e de relacionamento de tomadores de decisão 
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e conselheiros das companhias abertas por grandes detentores de ativos é também uma 

característica, como mencionado em estudos acadêmicos (SANTOS e SILVEIRA, 

2007, MENDES-DA-SILVA, 2011) e organizações civis como a Proprietários do 

Brasil. O mercado brasileiro manteve durante todo este período o Ibovespa como índice 

principal de medição de desempenho do mercado acionário, construiu produtos a seu 

redor, como os ETF, exchanged traded funds, ou fundos de índice. E seu modo de 

cálculo e divulgação permaneceu inalterado. 

Cada vez mais pergunta-se a qual a função da empresa, se atender ao acionista e gerar 

valor como única medida  (FRIEDMAN, 1970, JENSEN, 2001) ou deveria esta 

responder a outros stakeholders com a mesma prioridade, como sociedade, governos, 

ambiente, clientes e fornecedores (ELKINGTON, 1997, FOWLER e HOPE, 2007)? 

Como conjunto de organizações complexas, o mercado acionário constitui-se em ou 

uma organização sociotécnica, englobando aspectos socialmente definidos, como 

valores, regras de relacionamento e de poder, a uma estrutura de conhecimento tácito e 

explícito, ferramentas e estruturas que, no conjunto, constituem seus elementos 

funcionais e sua dinâmica social e de negocio e sua participação na sociedade brasileira 

e global (NOGUEIRA, 2007).  

O desafio deste trabalho é avaliar sob o ponto de vista de finanças, como se 

comportaram em retorno, volume e beta, as ações ingressantes e as excluídas da carteira 

teórica do índice Ibovespa, entre 2002 e 2013. Estudos sobre períodos anteriores ou 

sobre partes deste período demonstram a relevância de entender a prévia de anúncio e a 

data de efetiva entrada ou saída destas ações, que há retornos negativos na data de 

anúncio prévio, e retornos anormais em torno da data de efetivação, revertendo-se no 

curto prazo. Cabe fazer e atualizar estas questões para o período estudado, carregado de 

novas situações e algumas antigas inquietações. 

 

1.1 Apresentação  

 

As bolsas de valores são parte relevante do mercado de capitais nas economias 

desenvolvidas ou emergentes. Aproxima investidores de diversos perfis e empresas que 

buscam financiar-se, fixando preços por meio de negociações livres, transparentes e 

seguras, contribuindo para o desenvolvimento social e econômico. 

Os índices de bolsas de valores são utilizados pelos agentes econômicos como uma 

visão geral do mercado e que tentam desta forma antecipar tendências da economia 

como um todo, tais como crescimento ou índice de atividade. “Para que um índice possa 

ser efetivamente utilizado como instrumento de avaliação de desempenho de um 

mercado ou de uma bolsa, deve ser composto por uma suposta carteira de ações, que 

representam de forma mais eficiente possível o comportamento do mercado” 

(PINHEIRO, 2012, p.278). 
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Os fenômenos relacionados aos ativos que compõe os índices das bolsas de valores têm 

sido estudados desde os anos oitenta. Estudos relatam o aumento de preços e volume de 

negócios das ações incluídas em um índice de mercado, Standard and Poors 500, um 

dos principais proxys de desempenho do mercado acionário norte americano, conhecido 

pelo acrônimo de S&P 500, remontam a 1986 (HARRIS e GUREL, 1986 e SHLEIFER, 

1986), desde então gerando controvérsias no meio acadêmico e em outros círculos. 

Destaca se em especial as mudanças ocorridas quando da entrada ou saída dos ativos da 

composição destes índices, e seus efeitos verificados no preço, volume, beta e retorno, 

como situação para testar diferentes hipóteses. 

Como o fato se uma ação ser incluída ou excluída da carteira de um índice não carrega 

intrinsecamente conteúdo informacional sobre alterações em seus fundamentos, estes 

eventos são utilizados para estudar o comportamento de preços, retornos, volumes de 

negócio e correlações destes com outros ativos e mesmo com o próprio índice, como um 

evento de conteúdo informacional teoricamente neutro. 

Predominam estudos sobre inclusões e exclusões de ações no S&P 500, cujo 

desempenho serve de referência a muitos dos fundos de índice citados anteriormente, 

chegando a representar 3% a 5% do volume negociado das ações (SHLEIFER, 1986, 

BENEISH e WHALEY, 1996, YAFFEH e CLAENS, 2013). Este índice passou por 

alterações na metodologia de composição de carteira (1989) e processo de divulgação 

das mesmas ao mercado (1976 e 1989). 

Ao longo do tempo outros índices também foram objeto de estudos. 

O efeito de alteração na composição do índice Nikkei 225 do mercado japonês em 2000 

e seus efeitos em termos de betas e volumes foi estudado por GREENWOOD e 

NATHAM (2007). KAUL, MEHROTRA e MORCK (2000) analisam o excesso de 

retorno e volume negociado, pré durante e pós evento quando do rebalanceamento da 

composição do índice canadense TSE300 (Toronto Stock Exchange 300), ocorrido em 

1996, indicando que ocorre excesso de retorno, aumento nos preços e volume negociado 

dos ativos, com reversão somente dos volumes após o evento. HANRAHAM, 

KUSHNER e MARTINELLO (2000) também estudam o mesmo evento e concluem 

que o efeito de aumento de preços e volumes se davam pelo efeito dos fundos de índices 

rebalanceando suas carteiras. 

VESPRO (2006) analisa a recomposição dos índices CAC40 e SBF120 do mercado 

acionário francês, o FTSE100 britânico quanto à pressão de preços nos dias 

subsequentes à inclusão, ao excesso de retorno associado, e aumento de volume, 

relacionados à dinâmica de negócios dos fundos de índices. Para o FTSE100 verifica 

também que o mercado antecipa o evento de substituição das ações e adiciona tal 

informação ao preço anteriormente ao evento. 

JOOYOUNG e KIM (2011), estudam as entradas e saídas de papéis na carteira do 

Korea Stock Exchange Price Index verificando efeitos permanentes no preço, aumentos 
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significativos no retorno e no preços próximo às datas de inclusão dos ativos, e 

associam tais retornos prioritariamente com o conteúdo informacional da mudança, 

identificado como não neutro pelo experimento. 

CLAESSENS e YAFEH (2013) comparam uma série de variáveis, desde volume, beta e 

preço das ações em comparação com períodos anteriores quanto frente a outros 

conjuntos de papéis (dentro e fora do índice), até cobertura de analistas, para um 

conjunto de quarenta índices de bolsas de valores de países desenvolvidos e emergentes, 

dentre os quais o Ibovespa, verificando neste último correlação entre os retornos dos 

ativos que compõe o índice,variando mais significativamente do que com os 

fundamentos de valor intrínsecos destes ativos. 

SERRA, LIMA, MARTELANC E LIMA (2010), em estudo pioneiro estudam o efeito 

de preço e volume para o Ibovespa entre 1996 e 2009 e chegam a resultados coerentes 

com a hipótese de pressão de preços, com um aumento de preços significativo pós-

anúncio de 15 dias antes da efetiva inclusão, bem como variação negativa 

anormalmente alta no período imediatamente pós inclusão, o que não encontrava 

suporte na literatura sobre o efeito índice. 

Os dois últimos trabalhos são os únicos a estudar o Ibovespa no contexto das alterações 

de composição de carteira e suas implicações empíricas e teóricas. Mesmo assim, o 

segundo o focaliza as variações de preço dos ativos e o primeiro como parte de um 

painel que apresenta resultados comparativos para quarenta mercados acionários, 

testando para a ocorrência do comovimento. Apesar da relevância de ambos os estudos, 

não pretendem esgotar o assunto, deixando questões em aberto para futuras pesquisas, 

como o estudo do efeito do investor awareness, a liquidez no efeito índice, a ocorrência 

ou não do efeito nos papéis excluídos do índice e a força relativa entre os fatores 

explicativos.  

 

1.2 Justificativa 

 

Os Índices de Bolsa de Valor cumprem papel importante na prática e na teoria de 

finanças. Como representante mais abrangente do comportamento do mercado, tem sido 

utilizado por ambas como representação aproximada do mesmo, apesar da imprecisão 

frente ao todo que qualquer representação carrega (LEITE e SANVICENTE, 1995). 

O Índice de bolsa serviria também como medidor da percepção dos investidores quanto 

à economia nacional. 

A questão da construção e manutenção do índice tem sido em si alvo de debate, dada 

sua relevância, e as alterações na metodologia de cálculo, menos frequentes que sua 

manutenção (LEITE e SANVICENTE, 1995, MOHANTY e MISHNY, 2006). 



17 

 

É relevante entender a composição do índice S&P 500 para entender o interesse nos 

enfoques dos estudos acadêmicos por este índice.  

O S&P 500 data de 1957. Sua carteira é composta por 500 empresas norte-americanas 

com ações em bolsa de valores (NASDAQ ou NYSE e afiliadas), de alto valor de 

mercado e representativas dos principais setores que compõe a economia daquele país. 

O índice busca criar uma representação da economia norte-americana e de seus 

principais setores (STANDARD & POOR’S FINANCIAL SERVICES, 2012). Até 

outubro de 1989, as alterações se davam basicamente por substituição de empresas em 

situação falimentar, por fusões ou aquisições. A partir desta data os gestores do índice 

passaram a substituir empresas por perda de representatividade no setor de atuação ou 

para acomodar novos setores com representatividade crescente, ou seja, tratavam a 

composição do índice de forma mais ativa, porém sempre com alterações ad hoc. A 

metodologia de divulgação ao mercado preconizava divulgações do índice em 

publicação impressa da Standard and Poors até julho de 1976 e posteriormente foi 

disponibilizado um sistema de aviso na data de alteração, porém após o fechamento das 

negociações. A partir de 1989 sempre que possível a alteração era anunciada ao 

mercado 5 dias antes da sua efetivação. O S&P 500 seria uma proxy do mercado, não 

uma lista de possíveis empresas vencedoras (SHLEIFER, 1986). 

Em resumo, não há metodologia de cálculo precisamente conhecida pelo mercado, bem 

como não há data fixa de reavaliação da carteira, o que não permite simulações de 

antecipação das eventuais recomposições do índice, nem indicação de que participar da 

carteira do S&P 500 indique uma possibilidade de ganhos futuros superiores, 

reforçando o conceito de que a inclusão ou exclusão do índice é um evento livre de 

conteúdo informacional sobre os fundamentos da empresa. 

No entanto as alterações efetivadas em 1976 (divulgação) e 1989 (recomposição ativa) 

são momentos de ruptura relevantes e foram utilizados como pontos de recorte de 

amostras de dados em diferentes estudos empíricos. 

Outro elemento de contexto relevante é o papel crescente dos fundos de investimento 

com carteiras que buscam reproduzir os índices de bolsa, em especial o S&P 500, o que 

vem ocorrendo desde a metade da década de 1970, (SHLEIFER, 1986, LYNCH e 

MENDELHALL, 1997, BENEISH e WHALEY, 2002, KAPPOU, BROOKS e WARD, 

2009). 

Para muitos, obter rendimentos acima do mercado significa superar a valorização do 

índice em determinado período, o que é usualmente desafiador, e demonstra em certa 

medida o grau de eficiência ou ineficiência informacional deste mercado. Em períodos 

de longa duração, verifica-se que praticamente nenhum administrador de recursos atinge 

tal objetivo, conforme preconiza a Hipótese dos Mercados Eficientes.(MALKIEL, 

2005). 

Os fundos de índice tem peso relevante no total da indústria de fundos, em especial no 

mercado norte-americano (BENEISH e WHAYLEY, 2002). Estes baseiam sua gestão 
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no fato de que o objetivo a ser alcançado para seus investidores é construir e manter 

uma carteira réplica do índice, privilegiando esta estratégia a puramente ganhos de 

arbitragem, o que eleva também o volume de transações e custos operacionais e de 

controle / pesquisa.(FAMA, 1998, BENEISH e WHAILEY, 1997, 2002). 

Esta ascensão dos fundos de índice remonta aos anos setenta na economia norte-

americana e dede então os volumes de recursos aplicados em papéis que integram os 

principais índices tem sido significativos, tanto por fundos abertos quanto por 

investidores institucionais. Para os family offices, por suas próprias características, 

dispõe-se somente de estimativas. 

Existe uma multiplicidade de abordagens para entender estas questões. 

O primeiro estudo verificado é o de HARRIS e GUREL (1986), que utilizam os eventos 

de inclusão e exclusão de ações da certeira do índice S&P entre 1976 e 1983 em um 

estudo empírico para testar três hipóteses sobre variações de preço e demanda de ativos 

quando de uma demanda (oferta de compra) anormalmente alta. 

Pela Hipótese da Eficiência de Mercado (HEM) uma grande transação com ativos não 

afetaria seu preço de mercado, pois haveria ativos substitutos perfeitos, não existindo 

uma pressão no preço. A demanda seria muito elástica. 

Na Hipótese da Substituição Imperfeita (HSI) desenvolvida por SCHOLES (1972), os 

ativos não possuem substitutos perfeitos. O preço de equilíbrio do mercado seria 

alterado por um grande volume de compra. O que ocorreria seria o estabelecimento de 

um novo preço de equilíbrio, mesmo que o volume de transações voltasse ao do 

momento inicial, pois haveria um conteúdo informacional novo incorporado pelo 

mercado neste novo preço. 

Finalmente, pela Hipótese de Pressão de Preços (HPP), haveria uma pressão de preços a 

curto prazo pela demanda de compra adicional, que explicaria o aumento do preço do 

ativo, não explicáveis por uma nova informação. O preço dos ativos não deveria se 

manter no novo patamar caso a demanda voltasse ao nível original. Adicionalmente, 

conclui-se que a demanda de curto prazo não seria perfeitamente elástica. 

Ressalta-se que o mercado de capitais brasileiro difere do norte americano onde as 

hipóteses de pesquisa foram mais testadas. A quantidade de ativos ofertados é mais 

reduzida: mais de cinco mil ações diferentes nas duas maiores bolsas, NYSE e 

NASDAQ, contra menos de 500 na Bovespa e os volumes negociados nos pregões 

também são significativamente menores, sem contar características próprias nos 

aspectos institucionais, econômicos e legais. 

Resta verificar como se dão os efeitos de preço, volume e correlação entre os ativos para 

o Ibovespa, dado que este índice tem especificidades que o diferenciam do objeto da 

maioria dos estudos, o S&P 500, na sua metodologia de cálculo e no uso que dele fazem 

os agentes de mercado que participam dos negócios na bolsa de valores no Brasil. Tal 
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fato poderia levar a limitações na extensão das conclusões sobre o mesmo no mercado 

brasileiro. 

 

1.3 Questão problema 

 

Seria verificável para o Ibovespa a dinâmica anormal de aumento de preços, volume e 

dos betas das ações incluídas ou excluídas do índice, como ocorrido para o S&P 500? 

Questiona-se este ponto dadas as diferenças entre o S&P500 e Ibovespa em diversos 

ângulos. Primeiro, a carteira teórica de um é baseada no valor de mercado das ações e 

participação em setor representativo da economia  norte americana, enquanto no outro 

dá-se por sua liquidez e negociabilidade dos ativos. Segundo, a metodologia de cálculo 

do S&P500 não é conhecida de antemão, ao passo que a do Ibovespa é conhecida do 

mercado e publicada pela bolsa de valores de SP. Em terceiro, divergem também na 

divulgação: as datas de anúncio e efetivação são ad hoc no primeiro  enquanto no 

Ibovespa as datas são conhecidas antecipadamente pelos agentes econômicos, seguem 

regra de divulgação trimestral com uma primeira prévia no primeiro dia de pregão do 

mês anterior ao da efetivação da nova carteira, uma segunda prévia a 15 dias e uma 

terceira prévia no último dia de pregão do mês anterior à efetivação da nova 

carteira.adicionalmente, sua fórmula de cálculo nunca foi alterada. Finalmente, uma 

consideração sobre a perenidade das regras de divulgação. As de divulgação foram 

alteradas no S&P500 em 1976 (comunicação ao mercado, além da inclusão no boletim 

do S&P, que era em papel até esta data) e 1989 (divulgação prévia das mudanças, antes 

de sua efetivação, quando possível), as quais provocaram além de trabalhos acadêmicos, 

mudanças possíveis no comportamento dos agentes econômicos. Para o Ibovespa a 

alteração da data da primeira prévia de 22 dias úteis para o último dia de pregão do mês 

anterior à alteração de carteira, ocorrida em 2010. Por todos estes pontos, o S$P500 

sugere imprevisibilidade quanto à nova carteira pelos agentes, ao passo que o Ibovespa 

sugere a possibilidade de os agentes preverem a recomposição do índice e incorporar 

(retirar) este dado no preço do ativo adicionado (ou excluído) no índice Ibovespa. 

 

1.4 Objetivo 

 

O objetivo é verificar retornos anormais das ações incluídas (ou excluídas) na carteira 

teórica do Ibovespa, para preço, volume e beta das inclusões e exclusões entre 2003 – 

2012. 

Seria verificável tal dinâmica anormal de aumento de preços e demanda, bem como a da 

covariância dos betas, como estudado para o S&P 500, no Ibovespa, que é baseado em 

liquidez e negociabilidade, e que não possui eventos relevantes de mudança de 
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metodologia e de anúncio ao mercado desde sua criação? Adicionalmente, estas 

variáveis se comportam de forma diferente ao longo do período estudado? 

Diferentemente do S&P 500 o Ibovespa não busca ser uma representação ou Proxy do 

mercado nacional em termos de significância de valor de mercado de sua carteira 

teórica. Seu conceito de representatividade baseia-se na liquidez dos ativos, a partir de 

indicadores de volume e negociabilidade. Também diferentemente do índice norte-

americano, a metodologia de cálculo e as datas de alteração são conhecidas 

antecipadamente pelos agentes econômicos e suas regras permanecem inalteradas desde 

seu surgimento na segunda metade dos anos 60. Desta forma seria possível considerar a 

capacidade do mercado em prever a recomposição do índice e incorporar (retirar) este 

dado no preço do ativo adicionado (ou excluído) no índice Ibovespa. 

Propõe-se neste trabalho a avaliar se e como ocorre o efeito índice para o Ibovespa, ou 

seja, a verificação de retornos anormais das ações incluídas (ou excluídas) na carteira 

teórica do índice, para preço, e variação anormal no volume e beta, como um indicador 

de risco, das referidas ações, no período de 2003 – 2012. 

 

1.5 Hipóteses do Trabalho 

 

Para atingir o objetivo proposto, formulado a fim de responder a questão problema, 

elaboraram-se três conjuntos de hipóteses de trabalho a serem testadas em um estudo 

empírico com dados históricos do Ibovespa, baseados no referencial teórico e 

metodologia de pesquisa a ser apresentados (Figura 1), contemplando retornos, volumes 

e beta, para inclusões e exclusões de ações à carteira teórica do Ibovespa. 

Ao realizar o cruzamento entre a definição conceitual das hipóteses sobre retornos 

anormais, volumes anormais e comovimento dos betas, com as situações de data de 

efetiva inclusão, data da primeira prévia de inclusão, data de efetiva exclusão, data de 

primeira prévia da exclusão, e por fim o comparativo entre os resultados dos estudos de 

evento, obtém-se a um quadro resumo para orientar a condução deste trabalho (Figura 

1), que contém 11 hipóteses nulas e hipóteses alternativas correspondentes. 

Primeiro, a hipótese, de que os preços dos ativos incluídos (excluídos) do Ibovespa para 

o período 2003-2012 não sofrem aumentos (reduções) significativos nas datas de 

anúncio (DA) ou data de exclusão (DE), ou na primeira comunicação prévia (Data do 

anúncio)  e no período compreendido pela janela de evento, o que seria contrários à 

existência de pressão de preços (HPP) ou da HSI, e coerente com o comportamento de 

um mercado eficiente (HEM), na medida que qualquer informação relevante ao valor 

fundamental do ativo já estaria contida em seu preço. Para tanto considera se três 

estudos de evento que serão detalhados na seção sobre metodologia. No primeiro, a 

janela de estimação utilizada é de 120 dias (D-28 a D-148), para comparar a variação de 

curto prazo dos preços e no segundo, janela de estimação de 252 dias (D-28 a D-278), 
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ambos os períodos coerentes com trabalhos anteriores de PROCIANOY e VERDI 

(2006) e SERRA, LIMA, MARTELANC e SERRA(2010), respectivamente. A hipótese 

alternativa é que as ações incluídas (excluídas) na carteira teórica do Ibovespa sofrem 

alterações significativas nos retornos diários nas datas pesquisadas. Como também 

buscamos verificar se há efeito na análise por conta da seleção das janelas de estimação 

acima, ambas medidas dentro do período de aferição dos indicadores de liquidez e 

negociabilidade do Ibovespa, propõe-se comparar estes resultados com um terceiro 

teste, em que a janela de estimação não coincide com a janela de aferição do índice, que 

é de 252 dias de pregão anteriores ao dia de entrada em vigos da nova carteira do 

Ibovespa. Com isto tem-se um terceiro teste, com o estudo de evento com a janela de 

estimação de D-279 a D-502, e intervalo de 257 dias entre a janela de evento e a janela 

de estimação. Este último estudo não deveria trazer resultados divergentes frente aos 

estudos realizados com janelas de evento de D-28 a D-278 e D-28 a D-148, sendo a 

hipótese alternativa a observação de diferenças significativas entre os três casos. Com 

isto testa-se a possibilidade de a avaliar em que medida os retornos dos ativos incluídos 

ou retirados da carteira teórica do Ibovespa já estariam incorporados aos preços das 

ações durante o período de estimação considerado nos dois primeiros estudos. 

 

Figura 1 - Resumo das Hipóteses de Trabalho 

Fonte: preparado pelo autor. 

Reforça-se que como os estudos tradicionais de efeito índice abordam o S&P500, que 

não possui i mesmo mecanismo de cálculo nem a mesma métrica de cálculo conhecida 

de antemão pelo mercado, de modo que para este índice não faz sentido variar a janela 

de estimação em estudos de evento paralelos. Para responder a questão problema 

haveria uma questão acessória: haveria a necessidade de levar em conta para estudar o 

efeito índice no Ibovespa um intervalo entre a janela de estimação e a janela de evento 

que isolasse para efeito de análise os pregões do período cálculo de liquidez e 

negociabilidade que determinam a construção da carteira do Ibovespa? 

Hipóteses Hipótese Nula Hipótese Alternativa

H1 Não ocorre Retorno anormal Verifica-se retornos anormais

H2 Não ocorre Volume anormal Verifica-se volumes anormais

H3
Não ocorre Variação do Beta e 

comovimento

Verifica-se variação do beta e 

comovimento

H4 Não ocorre Retorno anormal Verifica-se retornos anormais

H5 Não ocorre Volume anormal Verifica-se volumes anormais

H6 Não ocorre Retorno anormal Verifica-se retornos anormais

H7 Não ocorre Volume anormal Verifica-se volumes anormais

H8
Não ocorre Variação do Beta e 

comovimento

Verifica-se variação do beta e 

comovimento

H9 Não ocorre Retorno anormal Verifica-se retornos anormais

H10 Não ocorre Volume anormal Verifica-se volumes anormais

H11
Os retornos obtidos nos 

experimentos são equivalentes

Os retornos obtidos nos 

experimentos não são equivalentes

Conjunto 2 de 

Hipóteses: 

Exclusões 

(Hipóteses sobre 

as ações 

retiradasdo 

Ibovespa)

Na Data de 

Efetivação

Na Primeira Prévia

Conjunto 3 de Hipóteses: Comparativo 

dos Retornos indica que estes são iguais

Elemento do Objeto de Estudo

Conjunto 1 de 

Hipóteses: 

Inclusões 

(Hipóteses sobre 

as ações 

adicionadas ao 

Ibovespa)

Na Data de 

Efetivação

Na Primeira Prévia
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Em seguida, a hipótese de que os volumes de negociação anormais associados às 

inclusões (exclusões) de ações da carteira do Ibovespa não deveriam ser significativos 

nas datas acima e períodos anteriores ou subsequentes (60 dias), com a hipótese 

alternativa em que há volumes anormalmente altos ou baixos nestas datas. 

A Hipótese seguinte busca verificar a existência de comovimento dos betas entre as 

ações dentro do índice, sendo a hipótese alternativa a não existência do comovimento. 

Quanto à esta verificação, busca-se o grau de correlação entre as variações dos betas das 

a ações incluídas (excluídas) do Ibovespa com as que compõe o índice, ou seja, se o 

beta de um ativo em relação à cesta do índice aumenta após sua entrada no índice, ou se 

se reduz após sua exclusão. Adicionalmente, a força explicativa da regressão que 

origina o beta deveria aumentar no caso da comparação entre os períodos antes e depois 

da inclusão, e o efeito contrário nas exclusões.  

A comparação entre estudos com janelas de estimação coincidentes e não coincidentes 

com o período de aferição do Ibovespa  e o estudo das variações de preço, volume e 

beta em período recente são as contribuições a que este trabalho se propõe oferecer ao 

estudo dos índices de bolsa no mercado brasileiro.  

Cabe uma observação que apesar de a BMFBovespa divulgar uma segunda prévia do 

Ibovespa 15 dias antes da efetivação das alterações de carteira, estudos anteriores não 

verificaram a relevância desta para os retornos (SERRA, LIMA, MARTELANC e 

LIMA, 2010), levando neste estudo ao se optar por não incluir esta prévia, bem como 

também não incluir a terceira prévia, que ocorre somente um dia antes da efetivação da 

nova carteira. 

1.6 Estrutura do Trabalho 

Para tanto, propõe-se no presente trabalho uma sequencia de etapas. 

Primeiramente, revisão da teoria pertinente à discussão sobre a eficiência de mercado, 

hipóteses de pressão de preços, demanda decrescente e comovimento, finanças 

comportamentais, bem como, o papel dos índices de bolsa de valores e a composição de 

sua carteira, e a dinâmica de inclusões, exclusões e informação ao mercado. Em 

especial, analisa-se a metodologia de construção, composição, movimentação e 

divulgação da carteira do Ibovespa comparativamente a outros índices estudados e sua 

relação com a ocorrência do efeito índice.  

Como segundo passo, descreve-se a metodologia utilizada para o estudo empírico, um 

estudo de evento conforme modelo de MACKINLAY (1997). 

Em seguida procede-se com a apresentação do estudo empírico e análise dos resultados 

para retornos e volumes com as inclusões deleções de ações do Ibovespa no período 

para verificar os retornos destes ativos, para a data de efetivação e data de primeira 

prévia, abordando também um estudo de comovimento das ações componentes do 

índice frente às ações do Ibovespa. 
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Conclui-se com as ponderações sobre os resultados obtidos frente ao referencial teórico 

utilizado, limites do estudo e indicações para futuros trabalhos. 

Na sequencia desta Introdução, segue-se o referencial teórico que sustenta a discussão 

acadêmica sobre o tema e os elementos da construção dos objetivos e hipóteses a testar. 

A terceira parte apresenta a metodologia de estudo de evento e os testes estatísticos 

empregados no mesmo. 

A quarta parte apresenta os resultados obtidos e a discussão sobre a validação ou não 

das hipóteses de pesquisa. 

A quinta e última parte conclui e indica limites do trabalho realizado e Propõe agenda 

de pesquisa futura. 
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2 Referencial Teórico 

 

HARRIS e GUREL (1986) propõe que o fato de uma ação ser incluída ou excluída do 

índice deveria ter conteúdo informacional neutro, porquanto não afeta nenhuma variável 

fundamental do valor de tal ativo, referindo-se aos movimentos do S&P 500, o que 

tornaria estes eventos situação privilegiada pra testar as hipóteses acima. Tais alterações 

não dependeriam de “projeções de retorno futuro da ação” (HARRIS e GUREL, 1986, 

p.817), mas de considerações quanto à representatividade da empresa e de seu setor na 

economia norte-americana, ou de falências, incorporações ou cisões. 

Mesmo que contivesse em si algum valor intrínseco, estas movimentações não deveriam 

permitir ganhos anormais em uma condição de eficiência informacional, consistente 

com a Hipótese da Eficiência de Mercado (FAMA, 1970). No entanto, dado o 

desequilíbrio de demanda quando se transacionam grandes volumes de determinado 

ativo a demanda sofre um momentâneo desequilíbrio, pressionando o preço do mesmo 

em uma janela de tempo determinada, conforme a Hipótese da Pressão de Preços. Isto 

ocorreria em função da demanda dos fundos de índice. Ao final do período de alta de 

demanda, em que os agentes já transacionaram e cobraram seu prêmio para conferir 

liquidez ao ativo, o preço retornaria a equilíbrio, incorporando as novas informações no 

seu valor real. No entanto, o que se verifica é que parte deste aumento de preço se 

mantém, o que significaria que o valor fundamental da ação se altera após a inclusão no 

índice. Testes para verificar se a alta dos preços dos ativos ocorria antes da data de 

anúncio foram negativos quanto a esta hipótese e demonstraram não haver aumentos de 

retorno anormais em preço ou volume de negócios, indicando não haver antecipação da 

informação de alteração do índice. Observam que os preços, que aumentaram em média 

5,92% (p.818) até cinco dias após o anúncio das inclusões, retornam aos patamares 

iniciais após dez dias, coerente com a HPP e contrários à HEM e à HSI. 

SHLEIFER (1986) utiliza o mesmo fenômeno, em janela de tempo mais ampla (1966-

1983), com a argumentação da não existência de conteúdo informacional novo quanto 

aos fundamentos dos ativos incluídos, para estudar o comportamento das curvas de 

demanda e preço de ativos no mercado acionário, diferentemente de estudos anteriores 

sobre o tema, com “grandes volumes de negócios” (p. 579). Os preços pré 1976 não tem 

aumentos estatisticamente significativos, enquanto aqueles medidos entre 1976 a 1983 

de 2,79%, com 95% da amostra aumentando os preços (p.580), fato que associa ao 

maior peso dos fundos de índice no mercado,buscando rebalancear suas carteiras após 

os anúncios de mudança do índice. “Se a curva de demanda [agregada, de um ativo] for 

horizontal, a inclusão de uma ação no S&P500 não deveria ser acompanhada de um 

aumento de preço. Em contraste, se a curva de demanda decai, deveríamos observar um 

aumento de preços no anúncio de inclusão.”(p.580). Para a amostra estudada os preços 

pós 1976 crescem de forma significativa até o 20º. dia, e na segunda parte desta sub-

amostra, de 1981-1983, este fenômeno acontece até o 61º. dia. 
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LYNCH e MENDELHALL (1997) verificam que os resultados e preços anormalmente 

altos decorrentes dos movimentos de inclusão de ações na carteira do S&P 500 são 

revertidos somente parcialmente, mantendo-se por períodos mais longos. Também 

confirmam a hipótese de pressão de preços e de reversão da curva de demanda, e 

questionam a validade da eficiência informacional para explicar o verificado 

empiricamente. 

VIJH (1994) apresenta estudo sustentando que a liquidez adicional afeta o beta das 

ações do S&P 500, aumentando seu valor, e diminuindo o beta das empresas que não 

compõe o índice, nos momentos de mudança de composição da carteira do índice. 

Também mede a covariância dos índices de cada um destes grupos com o mercado e 

verifica que esta aumenta para o primeiro grupo enquanto no último mantém-se estável. 

Assim as ações da carteira do índice ou on “basket”, (VIJH, 1994, p.218) estariam sobre 

valorizadas em relação a seus fundamentos objetivos.  

Relata também o aumento de preços e de sua volatilidade em curto período após o 

anúncio de inclusões (exclusões) no índice, confirmando a HPP. Estes novos preços 

refletiriam novas informações, vindas dos volumes de transações (dada o aumento de 

ofertas de compra). 

BARBERIS, SHLEIFER e WUERGLER (2005), retomando estudo de VIJH (1994), 

abordando ações incluídas e excluídas do S&P 500 e covariância dos betas, porém foca 

na fundamentação para esta última, não apenas testam a significância de sua 

constatação. Propõe que ao efeito anormal de liquidez, preço e retorno soma-se a 

correlação positiva de variância dos betas de ações do índice pós-inclusão, que poderia 

ser melhor explicado pelo sentimento dos investidores influenciando na percepção 

frente a estes papéis, do que uma explanação baseada nos dados fundamentais destes 

papéis, condizente com a  eficiência de mercado.  

O comovimento dos betas destas ações teria explicação na ponta da demanda, por 

intermédio de duas possíveis abordagens, denominadas de categoria (BARBERIS e 

SHLEIFER, 2003) e de habitat, coerente com a visão de segmentação do investidor 

(MERTON, 1987). 

Os investidores agrupariam as ações por categorias (originando o nome da primeira 

abordagem) para simplificar o processo decisório, o que explicaria a correlação de betas 

das ações on basket e off basket. A movimentação dos papéis entre as categorias é o que 

ocorreria quando uma ação é adicionada ou sai do S&P 500, e explicaria a diferença de 

correlação decorrente deste movimento. 

Na visão de habitat os investidores selecionariam um subgrupo para transacionar, dado 

custos menores de transação ou maior disponibilidade de informações, por exemplo, 

elementos que variariam em uma ação que entra ou sai do índice. 

BARBERIS, SHLEIFER e WUERGLER (2005) concluem que o comovimento dos 

betas e preços das ações incluídas no S&P500 não é momentâneo, mas se incorpora às 
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mesmas durante o período em que passam a compor a carteira do índice, constituindo 

este grupo como um habitat relevante para o investidor. 

CHEN, NORONHA e SINGAL (2004) constatam que as ações retiradas do S&P 500 

não sofriam reduções de preço de forma simétrica ao aumento em relação àquelas 

adicionadas ao mesmo índice, o que explicam a partir do conceito de sensibilização do 

investidor (investor awareness, no original), proposto por MERTON (1987). 

Encontram-se evidências de que os retornos anormais e conteúdo informacional não 

neutro (ou HCI – Hipótese do conteúdo Informacional)  na inclusão ou exclusão de 

ações que compõe índice de bolsas de valores variam com o tempo, indicando possível 

ineficiência dos mercados, dado que não são relatadas alterações nos fundamentos de 

valor e preço dos ativos, e interação com as diferentes estratégias de trading de 

investidores institucionais, em especial os fundos de índice, em volumes expressivos no 

mercado .(BENEISH e WHALEY,1996, 1998, 2007, YOUNG e KIM, 2011, CAI, 

2008). 

Esta variação anormal é verificada também através de outros indicadores além do preço, 

como valor de mercado, relação preço / lucro real e projetado. 

Denomina-se esta situação de variação de preços e volumes anormais de efeito índice, 

como uma anomalia que suscita controvérsias frente ao conceito de Eficiência de 

Mercado e da relação entre risco e retorno de ativos. 

Há relatos de que esta situação mantém-se pelo período em que a ação permanece na 

composição do índice, ou seja, permanece no longo prazo. Na exclusão dos papéis 

verifica-se uma queda anormal no preço, seguida por um ajuste na direção o valor 

teórico, gerando ganhos de arbitragem. (YOUNG e KIM, 2011, CAI, 2008). Esta 

observação porém não ocorre em outros estudos, como SHLEIFER  (1986) e BENEISH 

e WHALEY (1996). 

BENEISH e WHALEY (1996, 1998, 2002), em estudos subsequentes sobre o S&P500 

em 1996, 1998, 2002 verificam que o efeito varia no tempo em função da atuação dos 

agentes de mercado, em especial especuladores de curto prazo e gestores de fundos de 

índice. Cunham o termo S&P game para este jogo entre arbitradores que buscam obter 

ganhos no processo de rebalanceamento das carteiras dos fundos de índice, mais 

preocupados com evitar o tracking error do que auferir ganhos de curto prazo nestas 

transações. No entanto, estima-se que somente para dois destes índices os custos em 

margens não auferidas no rebalanceamento seria de USD 1 bilhão anuais (CHEN, 

NORONHA e SINGAL, 2006). O S&P game seria dinâmico com o passar do tempo, 

com as transações dos grandes volumes por parte dos índex funds ocorrendo cada vez 

mais próximas ao dia de anúncio do que do dia de efetivação da mudança, reduzindo a 

margem total (SOE e DASH, 2008). Porém, abrir-se-ia outr janela de oportunidade, 

desta vez com as ações retiradas do índice, através do mercado de opções (BENEISH e 

WHAILEY, 2002). 
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Para cada conjunto de mercado e seu índice, como o mercado acionário americano e o 

S&P 500, ou o mercado britânico e o FTSE100, há fatores que afetam os resultados 

obtidos. As regras e a dinâmica de funcionamento destas substituições, sendo ad hoc ou 

seguindo padrões definidos, a forma de comunicação prévia ao mercado, regras e 

horários de transação e período entre anúncio e formalização das alterações, compõe as 

explicações institucionais do fenômeno. 

Para as ações que entram no índice, o aumento na liquidez verificado, em especial no 

mercado americano, onde a indústria de fundos de índice possui papel relevante no 

volume total de negócios, e busca reequilibrar seu portfólio frente às alterações na 

composição do índice, também compõe o cenário explicativo, na medida em que se 

verifica maior preocupação em reduzir o tracking error ou rebalancear a carteira, frente 

a possíveis ganhos de curto prazo, que são repassado a arbitradores no período de 

transição. Estes ganhos vêm caindo ao longo do tempo. O inverso ocorre para as ações 

excluídas, que perdem liquidez e cobertura de mercado. 

Novamente para as ações entrantes, o efeito de visibilidade gerado por maior cobertura 

de analistas de mercado indica possível efeito na perenidade do novo preço, resultados e 

liquidez. 

O efeito liquidez ou HIL – Hipótese do Incremento de Liquidez, proposta por AMIHUD 

e MENDELSON (1986), em que ativos com menor liquidez deveriam gerar um retorno 

maior por conta de seu maior risco (MUSSA, 2012), é também um fenômeno associado 

ao efeito índice. 

Alguns testes que partem do princípio que o investidor não é totalmente racional em 

suas decisões financeiras, e que constrói de forma mais simplificada categorias de ativos 

comparados de forma mais subjetiva e categorizados por risco trazem uma avaliação 

complementar à análise de pertencimento de uma ação a determinado índice de 

mercado, bem como a suas movimentações. 

O conceito de comovimento avalia a partir de testes de significância estatística 

populações de ações, ou segmentos, que por razões de julgamento dos investidores são 

consideradas com algum grau de similaridade entre si quanto a risco e retorno, e que por 

esta razão comportam-se de forma mais homogênea como grupo, se comparada aos 

demais participantes do mercado ou a outros agrupamentos, seja por tamanho, setor de 

indústria ou outros. Esta proposta baseia-se nos conceitos de Sensibilização do 

Investidor (Investor Awareness) proposto inicialmente por MERTON (1987), VIJH 

(1994) e Estilos de Investimento (BARBERIS e SHLEIFER, 2003). 

Encontra-se na literatura acadêmica estudos sobre o S&P 500, muitos dos quais 

suscitados pela mudança de regras de inclusão / exclusão de ações de outubro de 1989, 

bem como ao processo de comunicação ao mercado, ocorridos em setembro de 1976 e 

outubro de 1989. Enquanto as alterações anteriores a esta última data eram ad hoc e 

referiam-se a fusões, cisões, incorporações ou falências de empresas do índice, o gestor 

do S&P 500 passa a substituir as ações também para refletir a relevância de empresas e 
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setores na economia americana, em especial pelo indicador de valor de mercado. Há 

também diversos trabalhos sobre o Nikkei 225 (bolsa de Tóquio), FTSE 100 da bolsa de 

Londres, CAC40 (Cotation Assistée en Continue, principal índice da bolsa Paris - 

Euronext) SBF120 (inclui e CAC40 e mais 80 papéis negociados na Euronext), os três 

por VESPRO (2006), TSE30 (Toronto Stock Exchange Index) da bolsa de Toronto 

(RANRAHAN, KUSHNER E MARTINELLO, 2000), CAC (França) e mercados 

emergentes comparados aos mercados desenvolvidos (CLAESSENS YAFEH, 2013) 

cobrindo um ou mais aspectos levantados anteriormente sobre a ocorrência ou não dos 

efeitos de inclusão e deleção de ações à carteira do índice. 

Dentro do conceito e do funcionamento dos mercados de capitais e mercados 

financeiros, as bolsas de valores ocupam posição privilegiada por sua tradição e 

relevância. 

Seu conceito básico é o de prover ambiente onde investidores individuais ou 

organizacionais (empresas, entidades financeiras, fundos de diversos tipos), com 

disponibilidades de recursos, podem aplicar seus recursos junto a empresas que 

necessitam dos mesmos através da negociação de parte de seus ativos, as ações, ou 

direitos, como debêntures, neste ambiente, dentro de regras pré-estabelecidas e com 

segurança, devido aos sistemas de custódia e registro de documentos. Além destes 

outros bens e direitos também são negociados, como opções de compra e venda futura 

de ativos (mercados de futuros) e ETFs, os fundos de índice, ou Exchange Traded 

Funds (PINHEIRO, 2012). 

A discussão teórica de como se comportam as variáveis preço, volume e comovimento, 

de ativos adicionados ou excluídos, de um índice de bolsa, demandam fundamentos das 

Finanças Modernas (FM) e das Finanças Comportamentais (FC). 

Para avaliar se o preço ou volume, ou medida de risco relativo de um ativo são 

anormalmente altos ou baixos cabe primeiro definir qual deveriam ser as medidas 

teóricas dos mesmos, ou seja, os parâmetros normativos a partir dos quais se pode 

definir uma posição relativa. 

As hipóteses de pressão de preços e de demanda decrescente dos ativos somente tem 

sentido explicativo se o conteúdo informacional da inclusão de um papel em um índice 

for nula, com o mercado operando dentro de um contexto de eficiência informacional 

compatível com a eficiência de mercado de FAMA (1970, 1991).  

O efeito índice foi relatado inicialmente como uma variação anormalmente alta dos 

preços de ativos, e incluídos por DE BONDT e THALER (2003) como uma das mais 

antigas anomalias de mercado relatadas na literatura. 

SHLEIFER (1986), HARRIS e GUREL (1986), LYNCH e MENDELHALL (1997), 

entre outros, não encontram evidências de que o efeito índice violaria a eficiência de 

mercado. 
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VIJH(1994), BARBERIS, SHLEIFER e WUERGLER (2005), JOOYUNG e KIM 

(2011) e DENIS, MCCONNELL, OVITCHNNIKOV E YUN (2003) encontram 

evidências dos limites desta eficiência informacional na explicação das variações pós 

inclusão no índice.  

2.1. Pressupostos das Finanças Modernas  

Como apresentado por BELL, HAIFFA e TVERSKY (1995), o benefício da abordagem 

normativa é estabelecer parâmetros ideais e objetivos que orientam no sentido de como 

determinado objeto deveria ser, a partir de premissas estabelecidas de antemão. Tais 

definições, para um ativo, nos são dadas através de elementos da Moderna Teoria de 

Finanças (FM). O preço de determinado ativo carregaria todo o conteúdo informacional 

a respeito do mesmo, agregando no valor do mercado todos os dados relevantes, dentro 

do que denomina Hipótese da Eficiência de Mercado (HEM), formulada por Fama 

(1970,1991). Esta hipótese demandaria um modelo de precificação de ativos para 

complementar sua validação, no que seria uma validação conjunta, o que torna sua 

comprovação, ou questionamento, mais complexa. Adicionalmente, o conceito de valor 

fundamental de um ativo deveria conter uma ou mais medidas de risco, como a média-

variância e o beta, seria necessário um conceito de seleção de portfólio, em um modelo 

de precificação de ativos que permita correlacionar risco e retorno.  

As diferentes observações de desvios, isto é, descrições de observações empíricas 

divergentes das preconizadas pelas FM, têm explanações tanto por parte das FC 

(anomalias de preço ou demanda, comovimento) quanto a partir de visões mais 

tradicionais, em especial baseadas em observações de arbitragem ou da estrutura da 

indústria (mercado de ativos), isto é, da dinâmica de mercado. 

As FM fundamentam se na eficiência informacional do mercado que evita ganhos 

anormais, na racionalidade da decisão dos agentes, traduzida por maximizar riqueza e 

minimizar riscos, na capacidade de arbitragem para retornar os preços de ativos a seu 

valor real, na precificação destes ativos de forma objetiva quanto a seu risco e retorno 

(media-variância) e na tendência ao retorno à média dos preços, indicando sua 

imprevisibilidade (random walk). 

A Hipótese da Eficiência de Mercado (FAMA, 1970, 1991) estabelece três formas de 

eficiência do mercado. Na forma fraca, os preços atuais refletem as informações 

passadas sobre os ativos, sendo o retorno esperado função do risco. A forma semiforte, 

quando os preços incorporam também todas as informações disponíveis publicamente 

no mercado, como investimentos, lucros, etc. Por fim a forma forte, onde nem mesmo 

as informações privilegiadas permitiriam obter ganhos acima do mercado. 

MARKOWITZ (1952) estabelece o conceito de diversificação de portfólio de ativos 

baseado na variabilidade dos seus retornos para reduzir a variabilidade e risco da 

carteira. Somente o risco sistêmico não seria passível de redução. A fronteira eficiente 

seria o limite alcançável deste retorno para cada patamar de risco, dados os ativos 

disponíveis.  
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SHARPE (1964) propõe uma forma de medir o risco e retorno esperado de uma carteira 

de ativos a partir da sua variação em comparação com o ativo livre de risco, 

desenvolvendo um Modelo de Precificação de Ativos o CAPM (Capital Asset Pricing 

Model). 

O CAPM - Capital Asset Pricing Model ou Modelo de Precificação de Ativos                            

(SHARPE 1964) destaca-se por oferece um modelo teórico para a previsão da relação 

que deve ser observada entre o risco e o retorno esperado de um ativo. Sua formulação é 

dada por: 

E(Ri) = Rf + Bi (E(Rm) – Rf)  

Onde: 

E(Ri) = retorno esperado de um título 

Rf = taxa do ativo livre de risco  

B = Coeficiente Beta do Título – tem por função medir até que ponto o retorno sobre as 

ações e o mercado se movimentam juntos  

E (Rm) = Retorno Esperado da Carteira de mercado  

Entre as críticas feitas ao modelo está que o CAPM não é testável empiricamente. Seria 

por exemplo impossível estimar a carteira de mercado (ROLL 1977). 

Estudos empíricos realizados desde então buscam alternativas ou proxies para a 

precificação da carteira de risco de mercado e também verificam que a precificação 

auferida não consegue explicar o retorno de todas carteiras testadas. No Brasil, o 

Ibovespa tem sido utilizado como o mais corrente Proxy para o mercado, mas como sua 

carteira teórica não é ponderada pela capitalização de mercado, e sim pelo volume 

negociado, teóricos discordam desta posição.  

A premissa da eficiência de mercado que os preços continham todas as informações 

passadas, e portanto, estavam contidas no retorno das ações, foi questionado quando 

carteiras construídas com base em outras estratégias, como nas chamadas anomalias 

momento, tamanho e book-to-market apresentaram retorno superior à expectativa 

gerada pelo CAPM (FAMA e FRENCH, 1992, 1996). 

Outro questionamento ao CAPM é que seus pressupostos não correspondem à realidade 

do mercado por ser um modelo de fator único, o beta, que correlaciona o risco do ativo 

perante o risco do mercado. 

Em oposição ao modelo de fator único (beta), estudos sugerem fatores de risco 

adicionais, a exemplo do APT Multifatorial de CHEN, ROSS e ROLL (1986), ou a 

inclusão de indicadores macro econômicos como PIB e Inflação. 

O teste de eficiência de mercado caracteriza-se também pela necessidade de uma 

verificação conjunta de hipóteses: a forma de eficiência, acrescida da verificação da 
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precificação dos ativos do mercado, através de um modelo matemático, como o CAPM. 

A não verificação de uma das duas condições inviabilizaria a possibilidade de testar a 

hipótese da eficiência de mercado. 

Em que pesem as limitações verificadas posteriormente, o CAPM tornou-se bastante 

utilizado por propor uma visão abrangente para compreensão da dinâmica de risco e 

retorno dos ativos. 

Entre as limitações verificadas, concluindo, está a impossibilidade de estimar uma 

carteira de mercado; as anomalias, como a de book-to-market e efeito tamanho 

(empresas menores tem maior razão de retorno/risco), incorporadas em modelos 

posteriores (FAMA e FRENCH, 1992, 1996), e efeito momento, que gerariam retornos 

anormalmente altos frente ao esperado pelo CAPM a partir de abordagem 

comportamental (JEGADEESH e TITMAN, 1993).  

A possibilidade de se atingir na prática retornos superiores ao mercado seria a prova 

mais clara da ineficiência deste mercado. MALKIEL (2005) estuda o desempenho dos 

fundos de investimento em ações norte americanos que buscam superar os ganhos do 

mercado de índices, os “active trading funds”. Se fosse possível identificar agentes que 

auferissem ganhos anormais recorrentes esta seria a melhor prova da ineficiência dos 

mercados. Conclui que menos de 5% dos fundos superam os principais índices, vistos 

como proxys do mercado acionário. No entanto, como há um viés dos fundos 

sobreviventes, a pesquisa indicaria um numero ainda menor se considerasse aqueles 

extintos por perdas e incorporados aos primeiros. Além disso, reforça que os fundos 

vencedores em uma determinada década são francamente perdedores na década 

seguinte, numa referência ao conceito de retorno à média.  

FAMA (1998) questiona a perenidade das anomalias e contradições entre as mesmas, a 

partir de uma abordagem de estudo de evento. As anomalias sofreiam de duas 

deficiências na sua análise dos ditos efeitos comportamentais ou de racionalidade 

limitada do mercado (ou do investidor). Primeiro, o viés de amostra, ou seja, uma 

seleção de dados recortados por ativos, período ou medidas que tenderiam a comprovar 

os efeitos testados pelo pesquisador. Um segundo ponto seria a inconclusividade dos 

resultados, mesmo considerando a validade dos experimentos. Como exemplo, os 

efeitos de sobrerreação a eventos (desviando os preços dos ativos de seus valores 

fundamentais por em média um ano) empiricamente verificados em estudos eram 

proporcionais aos estudos de sub-reação (o efeito contrário). Portanto não seria possível 

se chegar a uma conclusão, pois os próprios resultados seriam contraditórios. 

Igualmente. Um questionamento final seria quanto à perenidade das anomalias 

verificadas (excetuando-se as incorporadas nos modelos de três e quatro fatores citados 

anteriormente) ao longo do tempo. Como seus efeitos tenderiam a se reverter, a ideia 

seria verificar séries mais longas dos efeitos para questionar quanto estes fenômenos 

mereceriam ser incorporados como fatores constantes que influenciassem de forma 

recorrente no funcionamento do mercado, na precificação dos ativos e na seleção de 

portfólios. 
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2.1 Pressupostos das Finanças Comportamentais 

 

HAUGEN (2000, P.19) aponta que já em 1976 um estudo apresentava evidências de 

retornos anormais nos ativos em janeiro.  DE BONDT e THALER (2003) definem FC 

como Finanças de “mente aberta”. Outros autores como SHILLER (2002) e SHEFRIN 

(2010) consideram que esta última é um novo enfoque em Finanças e um processo de 

construção de uma nova Teoria, respectivamente.  

KAHNEMAN e TVERSKY (1979) apresentam a Teoria do Prospecto como uma 

alternativa à Teoria da Utilidade de Von Neumann - Morgenstern (COPELAND, 

WESTON e SHASTRI, 2006) para explicar o comportamento humano frente às 

decisões sob risco. Os indivíduos seriam mais propensos a evitar riscos em situações 

que envolvem ganhos certos e mais propensos a riscos em situações que envolvem 

perdas certas, contrário à noção de que busca se sempre evitar o risco dado o mesmo 

nível de ganho. Evidencia também, o efeito certeza: resultados certos são sobre-

estimados frente aos somente prováveis. Pesos relativos substituíam as probabilidades 

na comparação das opções. Haveria uma tendência a realizar aproximações de valor. 

(KAHNEMAN e TVERSKY, 1979). 

O processo afetaria a decisão: a forma como o problema é apresentado, afeta seu 

julgamento. As decisões sob risco ocorreriam em duas etapas. Na primeira as pessoas 

eliminariam os elementos comuns às opções, e na segunda comparariam as opções 

restantes e selecionariam a de maior ganho. Isto afetaria a avaliação probabilística das 

opções. Assim punha-se em questão o homo economicus racional, premissa até então da 

maioria dos trabalhos em Finanças. 

Para SHILLER (2002, P.83-84), as anomalias estão presentes mesmo no artigo inicial 

de FAMA (1970), mas eram entendidas como elementos da realidade que não se 

encaixavam na visão tradicional das FM. 

Segundo DE BONDT e outros (2008), as FC estão alicerçadas em três conjuntos.  

Sentimentos, que são os elementos que levam aos erros de julgamento ou enganos, 

ocorrem no nível do individuo, “mas podem se apresentar até o nível do mercado” (DE 

BONDT e outros, 2008, p. 3). No entanto, são previsíveis, pois são sistemáticos. Entre 

eles ressalta: ancoragem (levar em conta somente partes da informação que por alguma 

razão é mais valorizada), representatividade, disponibilidade (sobre valorização de 

informações disponíveis), excesso de confiança (subavaliando riscos e levando ao 

fenômeno de excesso de transações do investidor). 

Vieses de comportamento, desviando da Teoria da Utilidade em situações de decisão 

sobre risco. Inclui-se neste a aversão à perda, contabilidade mental, autocontrole e a 

aversão ao arrependimento. 

Finalmente, os limites à arbitragem. Nos mercados eficientes o papel da arbitragem é o 

de eliminar desvios de preços dos investidores não tão racionais e retornar os preços dos 
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ativos a uma posição que refletisse melhor seu real valor. Nas FC o peso destes 

investidores não racionais (noise traders), os custos e os limites de tolerância ao risco 

pelos investidores racionais poderiam levar a uma persistência destes preços em 

desequilíbrio, provocando retornos anormais e também uma ineficiência informacional 

do mercado.  

 

2.2 Fenômenos relacionados aos Índices de Bolsa de Valores  

 

Nos trabalhos acadêmicos a caracterização do efeito índice é feita a partir da verificação 

de evidências nas variações anormais relacionadas às alterações, inclusões ou exclusões, 

de ativos na carteira que compõe o índice. Variações anormais dos preços dos ativos, 

desde um ponto de vista de que os fundamentos de valor não se alteraram, como 

apresentado nos estudos iniciais de HARRIS e GUREL (1986) e SHLEIFER (1986) 

sobre o S&P 500, LYNCH e MENDELHALL (1997), e por BENEISH e WHALEY, 

(1996, 2002). Os dois últimos autores, no entanto, acrescentam a variação anormal de 

volumes negociados, tentando associar a momentânea falta de liquidez (ou excesso de 

demanda) ao aumento de preços. VIJH (1994) inclui nesta análise também o beta, como 

indicador utilizado na tentativa de medir este desvio do valor dos ativos associado à 

entrada ou saída do índice. 

É relevante identificar em que medida há homogeneidade na caracterização dos 

fenômenos estudados e analisar os antecedentes das principais explicações a respeito do 

tema, descritos inicialmente na introdução deste texto. 

BARBERIS E THALERS (2003) incluem o efeito índice, discutindo o tema a partir de 

uma perspectiva de Finanças comportamentais, descrevem o mesmo como retorno 

anormalmente alto dos preços dos ativos recentemente adicionados a um índice de 

mercado. Em particular os autores citam eventos relativos a adições ao índice S&P500 

como exemplos de violação da eficiência de mercado. O efeito manada e a 

categorização dos ativos em grupos perceptuais pelos investidores seriam possíveis 

explicações para este movimento. A inclusão de uma ação ao índice não seria um 

evento de conteúdo informacional neutro, seja pela sinalização de que a empresa e o 

setor que a mesma representa no índice passam a ter mais destaque na economia (no 

caso da lógica de construção do S&P 500), seja pelo fator, mais abrangente, de que 

empresas que compõe índices de mercado possuem maior visibilidade para analistas de 

mercado e para investidores de maneira mais geral, facilitando suas possibilidades de 

negociação e liquidez. Não haveria, também, uma resposta simétrica de redução de 

preços das ações excluídas do índice, indicando uma permanência do mesmo.  

Identifica-se na literatura sobre o efeito índice linhas de abordagens diversas sobre os 

elementos que constituem o efeito índice, a princípio, como apresentaremos a seguir. A 

intensidade e permanência dos efeitos ao longo do tempo, se curto ou longo prazo, bem 

como a explicação, são diversas e em alguns momentos divergentes. As conclusões 
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sobre a dinâmica de mercado e se há ruptura com a eficiência de mercado e em que 

medida esta ocorre também variam. Quanto ao objeto de estudo propriamente dito, ou 

seja, qual índice é objeto de estudo e como sua estrutura institucional (método de 

cálculo, perenidade temporal, regras de negociação das bolsas e outros ativos, como 

opções e futuros), estes também diferem e podem possuir um papel na caracterização do 

índice e certo fator de explicação do fenômeno, segundo alguns autores, como para 

ELLIOT e WARR (2003), comparando o efeito das ações do S&P 500 negociadas na 

NYSE e aquelas negociadas na NASDAQ. 

Após a mudança de metodologia de alteração de carteira ocorrida no S&P500 em 

outubro de1989, em que sempre que possível os gestores do índice anunciavam 

antecipadamente, geralmente com dois a cinco dias de antecedência da data de 

efetivação, as substituições a ocorrer, acadêmicos passam a detectar uma nova dinâmica 

de preços e volumes neste período, como em DHILLON e JOHNSON (1991) para o 

efeito de preços anormalmente altos no curto prazo e posterior reversão, BENEISH e 

WHALEY (1996), que incluem também o efeito das flutuações de volume e liquidez na 

explicação, e LYNCH e MENDELHALL (1997), que analisaram os dois vetores 

conjuntamente. 

Os elementos de identificação do fenômeno nestes autores são descritos a seguir. 

Data de Anúncio da inclusão do Ativo (DA): usualmente a S&P informava ao mercado 

a alteração após o fechamento dos negócios, de modo que o primeiro dia de negociação 

era o dia seguinte ao anúncio ou DA+1. 

Data de Efetivação da mudança (DE), quando no inicio do pregão a nova carteira 

teórica do índice passa a vigorar, com as ações incluídas efetivamente participando do 

S&P 500 e as excluídas efetivamente descartadas. 

O período compreendido entre DA e DE é o período de medição do efeito e o período 

imediatamente anterior é verificado para testar evidências de informações antecipatórias 

ao anúncio. Cabe lembrar que a decisão de alteração do S&P500 era, e é discricionária 

quanto a datas, não seguindo uma agenda pré-estabelecida de comunicação ao mercado. 

As alterações são feitar quando o gestor entende sejam relevantes para ajustar a 

representação da economia norte-americana.  

O período de controle tende a ser de até 1 ano de negociações (252 dias), para auferir os 

valores fundamentais e cálculo de beta, excluindo-se eventos anormais, como anúncios 

de resultados anuais ou fusões e aquisições. 

Como os efeitos devem ser testados quanto à permanência, se de curto ou longo prazo, 

períodos pós-evento, contados após DE, tendem a ser considerados, variando de 7 a 60 

dias de negociação. 

2.2.1 Dimensão temporal e a dinâmica de ocorrência do efeito índice. 

No recorte temporal do estudo de eventos, prática metodológica adotada em 

praticamente todos os estudos, o recorte usual é avaliar o período entre data de anúncio 
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e data de efetivação da alteração de carteiras, sendo que o primeiro dia de negociação é 

o primeiro dia após o anúncio, utilizando-se os preços de abertura, fechamento e média 

em termos diários. No entanto inovações nesta abordagem também têm sido verificadas, 

tanto no sentido de redução de menor escala temporal, como uma espécie de micro 

evento (KAPPOU, BROOKS e WARD, 2009, avaliam o impacto intraday para o S&P), 

como no sentido inverso, da macroescala, numa espécie de longa duração. CHEN, 

NORONHA e SINGAL (2004), estudam o S&P para uma janela de 28 anos, de 1962 a 

1990. SOE e DASH, 2008, comparando três índices por 10 anos, verificam que o efeito 

de preços tende a diminuir. Ambos revelam aspectos inovadores do fenômeno.  

2.2.2 Hipóteses explicativas acerca do efeito índice. 

As explicações sobre este fenômeno variam e em muitos textos mais de uma destas têm 

um papel ativo para esclarecer as razões de sua existência: 

1-Hipótese de pressão de preços (HPP): aplicada em especial para explicar o aumento 

nos preços dos ativos incluídos no índice imediatamente após o anúncio, até a data da 

efetivação da sua inclusão. 

2-Curva de demanda decrescente do ativo (CDD), ao contrário de uma curva de 

demanda horizontal no caso de haver ativos substitutos perfeitos e em quantidades 

ilimitadas como preconizado nas Finanças Modernas. 

3-Incremento na Liquidez do ativo, levando a uma redução dos custos ou receitas na 

transação e a um aumento dos preços dos ativos. 

4-Conteúdo informacional não neutro das adições de um papel ao índice, e consequente 

ajuste de preço do ativo a esta nova situação, também denominada desempenho 

operacional melhorado, pois a inclusão no índice seria ou um selo de qualidade para a 

empresa ou pressionaria com a visibilidade uma maior efetividade na gestão, gerando 

melhores resultados. 

5-Nova visibilidade do ativo pelo investidor e ajuste da precificação do mesmo em 

função de sua inclusão no índice (investor awareness), gerando um prêmio no preço em 

razão da maior visibilidade do ativo para uma parcela maior de investidores, e a redução 

dos shadow costs, ou o prêmio que o investidor cobra por carregar um ativo de menor 

visibilidade, refletido em percepção de menor valor por menor conhecimento, liquidez, 

reputação, etc. 

6 – Comovimento, estudado por VIJH (1994), que analisa a variação no beta diário, 

semanal e mensal de dois grupos de ativos, aqueles que compõem o índice S&P 500 e 

aqueles fora do índice. Ações dentro da mesma indústria e porte são utilizadas como 

grupo de controle das variações. O beta, relação entre o risco do ativo e o risco do 

mercado, varia no tempo dentro de cada um destes grupos com maior significância 

estatística do que dentro da indústria, indicando possível correlação entre pertencer ou 

não ao grupo e a percepção de risco retorno do ativo. Neste conceito o elemento que 

altera os padrões desta percepção é a inclusão ou exclusão do ativo da carteira do índice. 
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BARBERIS, SHLEIFER e WUERGLER (2005) expandem a pesquisa original 

incluindo o conceito de que comovimento teria uma origem na percepção do investidor, 

na forma como avalia o ativo, partindo do sentido inicial do investor awareness e do 

conceito de investor sentiment (BARBERIS E SHLEIFER, 2003), de que investidores 

no mercado poderiam ter percepção diferente sobre diferentes ativos, o que levaria a 

consequências no preço e nos padrões de negociação do mesmo. 

 

2.3 O Efeito Índice e a literatura de finanças 

 

As primeiras pesquisas relatando variações acima do normal em preços e volumes para 

ações adicionadas a índices relacionavam-se à utilização do evento para testar teorias e 

conceitos em um evento visto pelos pesquisadores como livre de um conteúdo de 

informacional novo. Isto ocorre para a hipótese de pressão de preços originada do lado 

do comprador, estudada originalmente em block trading, e que foi a razão inicial do 

artigo de HARRIS e GUREL (1986), bem como SHLEIFER (1986) quanto ao teste do 

conceito da curva de demanda decrescente para um ativo versus a hipótese tradicional 

de demanda horizontal, inelástica, e de um substituto perfeito para o ativo, como 

apresentado por SHARPE (1964), para o CAPM. Neste período o interesse principal a 

estudar pelos pesquisadores em questão era o efeito sobre o mercado do crescente peso 

dos fundos de investimento em índices e o aumento da liquidez em escala sem 

precedentes. 

De fato, muitos estudos nos anos 80 sobre o efeito índice indicam que este objeto de 

pesquisa foi inicialmente uma espécie de campo de provas para analisar hipóteses mais 

gerais e relevantes para a época, ligadas à transformação da dinâmica do mercado de 

ações, em especial o peso dos fundos de índices passivos, que visavam atingir o retorno 

de mercado, e cuja estratégia mimetizava o pilar da eficiência de mercado: “não se pode 

bater o mercado” (MALKIEL, 2005). 

O Presidential Address for the American Financial Association de MERTON (1987) 

indicava o papel das anomalias empiricamente identificadas para promover o 

desenvolvimento do conhecimento em finanças. Adicionalmente reforça o caráter 

histórico na pesquisa, como a disponibilidade dos dados em forma computacional 

versus o acesso manual, as características institucionais do mercado, e os vieses de 

informação e comportamento dos investidores, no que denomina modelo de equilíbrio 

de mercado com informações “incompletas“ (p.8).  

 

2.4 Teorias explicativas identificadas para a ocorrência do efeito índice 

 

Apresenta-se a seguir as principais teorias explicativas formuladas sobre o efeito índice. 
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2.4.1 Hipótese da Pressão de Preços (HPP) 

 

A Hipótese de pressão de preços (HPP), inicialmente levantada por HARRIS E GUREL 

(1986), para explicar um aumento acelerado e de curto prazo logo após a inclusão das 

ações no índice, originado por uma limitação de liquidez (ELLIOT, VAN NESS, 

WALKER E WARR, 2006), rapidamente revertido à medida que a demanda adicional 

deixa de existir e o prêmio pago por tal demanda adicional (e consequente falta de 

liquidez disponível), deixa de ocorrer. 

2.4.2 Curva de Demanda Decrescente do Ativo (CDD) ou se substituição perfeita.  

A hipótese de curva de demanda agregada decrescente para o ativo (no orignial 

downward sloping demand curve), ou CDD, em que, dado não haver um ativo 

substituto perfeito (ou hipótese da substituição perfeita – HSP) para o ativo que se 

busca, caso para o qual a curva de demanda seria perfeitamente horizontal e o preço 

inelástico, dada a demanda crescente o mercado estabelece novo ponto de equilíbrio de 

preço para o ativo para refletir esta nova demanda, tornando o efeito de aumento de 

preços uma situação que tenderia a permanecer no longo prazo. 

2.4.3 Incremento de Liquidez ou Hipótese da Liquidez (HL) 

A hipótese da liquidez, em que utiliza-se os argumentos originados por AMIHUD e 

MENDELSON (1986, 1993) para discutir o valor da disponibilização de liquidez do 

vendedor ao comprador, na forma de um prêmio de liquidez. À medida que os fundos 

de investimento passam a ter um papel relevante nos volumes de compra das ações que 

compõe os índices (para compor suas carteiras balanceadas pela cesta do índice em 

questão), a entrada de uma nova ação nesta carteira gera a expectativa de que a mesma 

sofrerá incremento de liquidez pelo excesso de demanda, alterando a diferença entre 

preço de oferta de compra e venda (bid ask spread). 

2.4.4 Hipótese do conteúdo informacional (HCI) ou de certificação. 

A hipótese do conteúdo informacional (HCI) considera a situação em que a entrada de 

uma ação no índice não é um evento neutro de informação por duas razões. 

Primeiramente, pelo fato de que a maior visibilidade deste ativo provoca maior 

cobertura de analistas e para o mercado. Segundo, provoca uma mudança de visão por 

parte dos analistas com relação às expectativas de geração de valor, medidas na previsão 

de geração de caixa trazida a valor presente, ou no ganho por ação, como apresentado 

por DENNIS, MACCONNELL, OVICHNNIKOV E YU (2003). ELLIOT, VAN NESS, 

WALKER E WARR (2006) denominam esta vertente de melhoria operacional 

(operating improvement), pois indica que a inclusão no índice enseja uma visão mais 

positiva sobre o desempenho da ação da empresa, comparada com seus pares no setor. 

2.4.5 Sensibilização do Investidor (investor awareness) 

Parte-se do conceito de investor awareness proposto por MERTON (1987) em que os 

investidores tendem a transacionar somente uma parte dos ativos de mercado, 
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consequentemente subotimizando sua diversificação, devido a suas limitações de 

percepção sobre a totalidade dos ativos disponíveis, e desta forma criando categorias de 

ativos em função destas limitações de visibilidade, ou seja o quanto os investidores são 

sensibilizados quanto à existência e consequente possibilidade de investir em 

determinado ativo disponível. Grupos de investidores tenderiam a transacionar aqueles 

ativos com os quais estariam mais acostumados, e tenderiam a cobrar um premio 

adicional por aqueles ativos dos quais não tem conhecimento, evidenciando uma 

assimetria informacional. Este portfólio subotimizado teria um risco de escolha, ou risco 

idiossincrático embutido, levando a um retorno inferior ao mercado devido à falta de 

diversificação e de informação incompleta. CHEN, NORONHA e SINGAL (2004) 

verificam que há uma assimetria na variação de preços entre as ações incluídas no S&P 

500 e as excluídas, para o período pós-evento de inclusão ou exclusão. Enquanto as 

primeiras tendem a ter um aumento anormal de preços, as segundas tendem a ter uma 

redução de preços que somente é parcialmente revertido, indicando o conceito de 

investor awareness proposto por MERTON (1987) como a melhor referência para 

explicar tal fenômeno.ELLIOT, VAN NESS, WALKER e WARR (2006), em uma 

análise multivariada de cinco hipóteses concluem que o modelo que melhor explica o 

efeito índice do S&P500 é o do investor awareness, que implica em assimetria de 

informação pelos investidores frente aos ativos disponíveis no mercado, refletindo em 

um shadow cost para os ativos de pouca visibilidade. 

2.4.6 Comovimento 

Origina-se da visão de assimetria de informação sobre os ativos de MERTON (1987), o 

investor awareness, porém foca a questão da seleção dos grupos de ativos pelos 

investidores e suas razões de escolha, além do verificado em forma de preço e beta 

(VIJH, 1994 e BARBERIS e SHLEIFER, 2005). Esta relação é retomada por outros 

autores como CLAESSENS E YAFFEH (2013). 

VIJH (1994) estuda o efeito que teria esta visão para o grupo de ativos dentro da carteira 

do S&P500 (on basket) se comparados ao grupo daqueles de fora da carteira (off 

basket), comparados pela correlação positiva das variações de preço, beta mensal, 

semanal e diário, internamente mais forte dentro de cada grupo do que externamente aos 

mesmos. Posteriormente, BARBERIS e SHLEIFER (2003) e BARBERIS, SHLEIFER 

e WUERGLER (2005) dariam uma explicação comportamental a este fenômeno 

denominado por eles de comovimento dos ativos, a partir da categorização das ações 

por grupos perceptuais, e as rupturas nos preços, como os que ocorrem nas inclusões ou 

exclusões do índice de ações, a partir da recategorização dos ativos pelos investidores. 

BARBERIS, SHLEIFER e WUERGLER (2005) associam o retorno anormal das ações 

adicionadas ao S&P500 ao conceito comovimento (comovement). Dentro do conceito de 

racionalidade dos mercados os comovimentos entre ativos poderiam ser explicados por 

variações correlacionadas positivamente a seus fundamentos, como retorno esperado, 

fluxos de caixa descontados. 
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Além do citado acima, os autores propõe comovimentos não tradicionais, baseados em 

categorias de ativos (category based) e de habitat. Os comovimentos baseados em 

categorias de ativos ocorreriam quando os agentes de mercado (investidores) agrupam 

ativos diferentes dentro de um mesmo grupo para efeito de investimento e utilizam tal 

categoria para transacionar, e deslocam-se entre estas classes de ativos. Os 

comovimentos de habitat ocorrem quando um grupo de investidores seleciona um 

conjunto de ativos para investimento e move-se para dentro (comprando) e para 

(vendendo) fora deste grupo de ativos em conjunto. Para GREENWOOD (2008), seriam 

ambos baseados na demanda, determinados pela ação ou percepção do investidor na 

seleção dos ativos. Tal comovimento seria acima do esperado pelos valores 

fundamentais. 

Um segundo tipo de comovimento é aquele baseado na difusão da informação. Como 

esta não seria perfeita, trazer maior atenção a uma ação, como no caso da inclusão em 

um índice de mercado traria maior informação agregada, maior cobertura de analistas, 

maior liquidez e volume de transações, dando maior rapidez no fluxo de informações 

traduzidas no preço do ativo incluído. 

Testam em seu trabalho cada um dos três tipos de comovimento com as entradas e 

saídas de ações do S&P500, pois este movimento, apesar de ser mudança concreta de 

categoria e de clientela (habitat), não altera os seus fundamentos. Verificam que o beta 

da ação e o R-quadrado aumentam frente ao índice quando entram no S&P500 e o beta 

em relação ao índice das demais ações cai. E o inverso acontece quando uma ação é 

excluída. Ou seja, estes indicadores passam a variar de forma correlacionada 

positivamente com os demais papéis componentes do índice. 

Por outro lado, não comprova correlação entre o movimento de entrada e saída dos 

papéis, as variações de beta e R-quadrado e alterações significativas em seus 

fundamentos. 

 

2.5 Os índices de bolsa de valores estudados 

 

O Standard and Poors 500 Composite Index ou S&P 500 tem sido o principal foco de 

estudos acadêmicos ao longo dos anos, além  de ser o primeiro a ser analisado para 

eventos anormais de preço e volume. No entanto, as questões acerca de ocorrências 

semelhantes têm suscitado pesquisas semelhantes em outros índices e comparações 

entre o comportamento de ativos de diferentes índices. Apresentamos um panorama 

cronológico com os estudos sobre cada efeito índice e conclusões, indicando uma 

expansão do campo de estudo e a resultados diversos.  

Por haver mais de uma explicação teórica proposta sobre as razões da existência do 

efeito, há trabalhos identificando resultados contraditórios entre si, o que torna o debate 

sobre o efeito índice mais rico ao longo do tempo. Alguns autores consideraram a 
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possibilidade de não haver uma única razão por detrás do fenômeno. Verifica-se desta 

forma trabalhos para testar a força explicativa de duas ou mais hipóteses interagindo de 

forma combinada para causar o efeito índice. 

2.6 Resumo da literatura sobre o efeito índice: 1986 a 2013. 

 

Na literatura sobre o assunto predominam estudos acerca do S&P 500, iniciando-se com 

s trabalhos de HARRIS e GUREL (1986) E SHLLEIFER (1986), e que ainda gera 

novas questões atualmente, em especial sobre o conteúdo informacional. Outros índices 

de bolsa também são estudados, bem como inicia-se uma corrente de estudos 

comparativos entre índices. 

As figuras 2 a 5  apresentam se as principais conclusões dos estudos sobre o efeito 

índice sobre o S&P500, sobre outros índices de bolsa de valores, e estudos comparando 

índices, todos em ordem cronológica. 

 

 
Autor Estudo Destaques 

1- Harris e Gurel 

(1986) 

Analisa 228 adições ao 

S&P 500 entre 1973 e 

1986, quando não havia 

período de pré-anúncio 

e este era realizado após 

o fechamento para 

efetivação no inicio do 

dia seguinte. 

- Encontra um retorno anormalmente alto de 2,96% em 

até 5 dias após o anúncio, com reversão 2 semanas após a 

efetivação, coerente com a hipótese de pressão de preços. 

- Associa o aumento do efeito a maior participação dos 

fundos de índice. 

- Considera o evento de inclusão ao índice como livre de 

informação. 

- Pode ter contribuído para a S&P a rever sua política de 

anúncio das mudanças de carteira. 

 

 

2- Shleifer (1986) Estuda inclusões ao 

índice entre 1966 e 

1983, com 246 ações na 

amostra. 

- Verifica resultados coerentes com o efeito de demanda 

de curva decrescente. 

- Não encontra evidências de que a inclusão traz algum 

novo conteúdo informacional positivo.  

3- Jain (1987) Inclusões e Exclusões 

entre 1977 e 1983 no 

S&P500 

- Não corrobora a HPP. Verifica a mesma ocorrência em 

índice não referenciado em fundos, S&P Suplementary 

Index 

4- Pruitt e Wei (1989) Estuda adições e 

exclusões do índice 

entre 1976-1983. 

- Verifica a HPP e a elasticidade de demanda por ações 

incluídas no índice, relacionada à atuação de investidores 

institucionais (rebalanceamento do índice). 

5- Dhillon e Johnson 

(1991) 

187 adições entre 1977 e 

1988, títulos privados 

emitidos por estas 

empresas e ações com 

opções pós-

estabelecimento deste 

mercado em 1983. 

- Questionam se o evento de inclusão ao S&P 500 seria 

livre de informação: empresas com opções negociadas 

sofrem menor pressão de preços de curto prazo durante 

período pré-inclusão e títulos privados das empresas 

adicionadas tem melhor desempenho pós-inclusão. 

- Preços das ações incluídas não caem após 60 dias pós-

inclusão, coerente com hipótese de demanda decrescente 

por ativos.  
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Autor Estudo Destaques 

6- Vijh (1994) Estuda 329 inclusões 

entre 1975-1989. 

Analisa os betas diários, 

semanais e mensais das 

ações participantes da 

carteira.  

- O beta das ações incluídas se moveria de forma 

correlacionada aos das demais ações já participantes, 

indicando comovimento entre as ações do índice  

- Os betas das ações do S&P 500 seriam superestimados 

e os de fora da carteira subestimados. 

- Encontra evidências favoráveis à HPP. 

7- Lynch e Mendelhall 

(1997) 

Investigam os retornos e 

preços das ações 

incluídas ou retiradas do 

S&P 500 entre março de 

1990 e abril de 1995. 

- Sustenta a hipótese de curva de demanda decrescente 

para ativos, pois o incremento de preço torna-se um novo 

patamar pós inclusão.Volumes também seriam anormais 

- Medem retornos anormais para o dia do anúncio e entre 

o período entre este a data de efetivação (+3,8%), em 

parte revertidos para o período pós-efetivação. O 

contrário ocorre com as ações retriadas do S&P 500. 

Seriam efeitos simétricos e inconsistentes com a forma 

semiforte de mercado. 

8- Beneish e Whaley 

(1996) 

Analisam preço e 

volume para inclusões e 

exclusões do S&P 500 

entre 1986 e 1994. 

- Analisam a arbitragem gerada pela demanda por 

rebalanceamento da carteira de ativos dos fundos de 

índice quando da inclusão (exclusão) de ações. 

- Identificam evidências dos efeitos liquidez e pressão de 

preço anormal entre anúncio e efetivação. 

9- Beneish e Whaley 

(1997) 

Analisam preço e 

volume para inclusões e 

exclusões do S&P 500 

entre 1976 e 1995. 

- Retornos anormais dobram no período pós-outubro 

1989 (3,0% contra 6,8%), em de forma coerente com a 

HPP. 

- Analisa oportunidades de arbitragem e riscos, indicando 

riscos crescentes, coerentes com os retornos. 

- Associa os volumes anormalmente altos com a 

participação dos fundos de índice. 

10- Erwin e Miller 

(1998) 

Examinam os efeitos de 

liquidez para ações 

incluídas no índice, 

comparando ações com 

e sem opções. 

 

- Encontra evidências favoráveis à HPP e ao efeito 

liquidez (redução do bid ask spread) para as ações com 

opções e ao HPP para aquelas com opções, confirmando 

a eficiência de mercado via arbitragem.  

11- Blouin, Raedy, e 

Shackelford (2000) 

Analisa as inclusões 

entre 1978 e 1999. 

- Encontra retornos e volumes anormalmente altos que 

revertem em até 7 dias após a efetivação (HPP), bem 

como identificam oportunidades de arbitragem com 

diferenças de taxação por prazo de carregamento das 

ações.  

12- Blume and Edelen 

(2001) 

Avalia 235 trocas na 

carteira entre 1995 e 

2000 e efeito das 

estratégias de trading. 

- Identificam retornos e volumes anormais para entradas 

e saídas (simetricamente) e mensura a oportunidade de 

arbitragem ao longo do rebalanceamento dos fundos de 

índice, coerentes com a HPP. 

13- Wurgler e 

Zhuravskaya (2002) 

Estudam o efeito da 

arbitragem em preço e 

demanda entre 1976 e 

1989, quando não havia 

pré anúncios pelo S&P. 

- A arbitragem de preços ocorre, porém não de forma 

completa, dado que o risco adicional não é totalmente 

tomado. As curvas de demanda não são próximas de 

horizontais, para todos os ativos, somente para aqueles 

com ativos substitutos identificados pelo mercado, 

coerentes com a HSI somente nestes casos. 

 

 

 



42 

 

Autor Estudo Destaques 

14- Beneish e Whaley 

(2002) 

Avaliam ações incluídas 

e retiradas do índice 

entre janeiro de 1996 a 

dezembro de 2000. 

- Identificam redução dos retornos anormais para as 

ações incluídas, porém volumes anormais continuam. 

- Documentam quedas significativas de preço pós-

exclusão, revertidas no período subsequente, gerando 

retornos anormalmente altos ajustados pelo risco. 

- Corroboram ocorrência dos efeitos liquidez e HPP. 

15- Dianek, 

Mcconnell, 

Ovchinikov e Yu 

(2003) 

Analisa a variação de 

previsões de ganho por 

ação de empresas 

adicionadas ao índice 

pré e pós-anúncio, para 

205 empresas 

adicionadas ao índice 

entre 1987 e 1999. 

 

- Efeito informacional do anúncio de inclusão no S&P 

500 seria de melhorar o desempenho da gestão, seja por 

maior monitoramento, visibilidade ou riscos à reputação. 

- Inclusão no S&P 500 não é livre de informação, não 

sendo possível testar as teorias de pressão de preços ou 

demanda decrescente por um ativo. 

- Previsões de ganho por ação pós-anúncio (inclusão) são 

mais otimistas do que as feitas pré-anúncio. 

16- Elliot e Warr 

(2003) 

Testam as alterações no 

índice entre 1989 e 2000 

e comparam os 

resultados entre ações 

da NYSE e NASDAQ 

- A estrutura dos mercados seria relevante como 

explicação do efeito índice. O desvio de curto prazo nos 

preços (HPP) para inclusões ao índice seria mais 

relevante nas ações listadas na NASDAQ do que nas 

listadas na NYSE e Amex, mercados mais especializados, 

com menores oportunidades de arbitragem. 

17- Hedge e 

MacDermott (2003) 

Estudam 91 adições e 27 

exclusões entre janeiro 

1993 e outubro 1999 

- Verificam um aumento permanente na liquidez e 

redução dos custos de transação para as ações incluídas 

ao S&P 500, bem como associam o mesmo ao aumento 

de preços significativo destas ações, coerente com a 

hipótese da liquidez. Os custos de transação se reduzem 

para as ações incluídas e aumentam para as retiradas do 

índice, cujos volumes se reduzem após três meses da sua 

exclusão do índice. 

18- Chen, Noronha e 

Singal (2004) 

Adições e exclusões de 

papéis da carteira do 

índice, entre 1962 e 

2000. 

- Respostas de preço de inclusões e exclusões não são 

simetricamente altas e baixas. 

- Hipótese do investor awareness poderia explicar a não 

reversão do preço nas exclusões, pois sua anterior 

participação no índice reduziria o shadow cost. 

- Outra medida utilizada é o volume de investidores e de 

investidores institucionais por ação, que se altera 

significativamente para as inclusões, mas não para as 

exclusões. Não estabelecem, entretanto, uma relação de 

causalidade direta entre os fatos. 

19- Barberis, Shleifer 

e Wuergle (2005) 

Avaliam a presença de 

comovimento dos betas 

das ações da carteira do 

S&P contra as ações 

fora do índice, 

analisando inclusões e 

exclusões entre 1987 e 

2000. 

- Verificam a existência de comovimento entre as ações 

do S&P 500 e as inclusões à carteira, cujos betas e R2 

passam a varia de forma correlacionada às demais ações 

da carteira. 

- Controlado por ações similares fora do índice, as 

inclusões aumentam ainda mais o beta, reforçando a 

hipótese de que o comovimento dos betas ocorre devido a 

fatores de demanda (seleção dos ativos pelo investidor e 

não por variações nos fundamentos destes papéis). 
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Autor Estudo Destaques 

20- Elliot, Van Ness, 

Walker e Warr (2006) 

Analisam 246 adições 

ao S&P 500 entre 1993 

e 2001 

- Verificam retorno anormal de 5,67% para o período 

entre anúncio e efetivação da inclusão, porém estes 

efeitos são revertidos para -1,2% no dia imediatamente 

após a inclusão, coerente com a HPP. 

- Realizam análise multivariada com os resultados para 

testes das hipóteses de pressão de preços, demanda 

decrescente, liquidez, conteúdo informacional e investor 

awareness, e concluem pela maior força explicativa desta 

última hipótese. 

21- Kappou, Brooks e 

Ward (2008) 

272 inclusões ao S&P 

entre 1990 e 2002 e 30 

empresas sem controle 

de capital norte 

americano excluídas do 

índice em 2000. 

- Retornos anormalmente altos são identificados com as 

ações incluídas, até 9 meses pós evento, coerente com a 

hipótese de demanda decrescente de ativo e com a de 

conteúdo informacional. 

 

22- Platikanova 

(2008) 

Estuda os efeitos de 

longo prazo das 

inclusões no S&P 500 

para 202 adições entre 

1990 e 2005 nas 

demonstrações 

financeiras destas 

empresas. 

- Encontra evidências de que as receitas discricionárias 

perdem relevância nos balanços das empresas, reduzindo-

se pela metade em até cinco anos 

- Propõe que a maior visibilidade afeta positivamente a 

qualidade de gestão das empresas e seus resultados.  

- O aumento de preços verificado, coerente com a curva 

de demanda decrescente, representaria antecipação do 

mercado frente a bons novos projetos e projeções futuras, 

e incrementos nos preços atuais das ações ocorreriam. 

23- Cai (2008) Analisa empresas de 

mesmo tamanho e 

industria incluídas no 

S&P 500 entre 1976 e 

2001. 

- Encontra evidências que apoiam a hipótese de conteúdo 

informacional. 

- Empresas de mesmo porte e indústria incluídas no S&P 

500 têm maiores preço e volume negociado do que 

congêneres fora do índice. 

24- Kappou, Brooks e 

Ward (2009) 

Analisam 

comportamento de 

preços intraday de 266 

ações incluídas ou 

excluídas no S&P 500, 

entre 1993-2002. 

- Apresenta resultados coerentes com a HPP. 

- O maior efeito de preços ocorre no overnight do dia de 

anúncio 

- Oportunidades de arbitragem ocorrem após o primeiro 

dia pós- anúncio e o dia de efetivação, porém diminuem 

ao longo do período. 

25- Gygax e Otchere 

(2010) 

Analisa o efeito das 

inclusões e exclusões 

nas ações já constantes 

do S&P 500 em dois 

períodos (1978-1989 e 

2000-2006) e nas ações 

do setores econômicos 

das mesmas. 

- Verifica a ocorrência dos efeitos informacionais 

(certificação) de inclusões e exclusões (mais acentuado 

que a primeira) por indústria e compara-os com os efeito 

de pressão de preços gerado pelo rebalanceamento das 

carteiras de fundos, também verificado, concluindo pela 

maior relevância explicativa deste último. 

 

26- Green e Jame 

(2011) 

Analisa 145 alterações 

no índice entre 1999 e 

2005 e o impacto nas 

estratégias de trading. 

- Devido à pressão de preços coerente com a HPP 

encontrada e premio por liquidez coerente com a hipótese 

de liquidez, estratégias que aceitem maior tracking error 

e antecipam ou postecipam o rebalanceamento frente à 

data de efetivação de mudança de carteira reduziriam 

custos de arbitragem e maximizam os retornos aos 

fundos.  
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Autor Estudo Destaques 

27- Baran e King 

(2012) 

Avaliam o impacto no 

custo de capital para 

empresas cujas ações 

foram adicionadas ou 

retiradas do S&P 500. 

- Encontram indícios que sustentam as hipóteses de 

investor awareness e liquidez e ajudam a explicar os 

efeitos na redução do custo de capital para os entrantes 

no S&P500. O contrário ocorre com as ações excluídas. 

 

28- Chen, 

Koutsantony, 

Truonga, e 

Veeraraghavana 

(2013) 

Estudo do efeito das 

opções no preço e 

retorno das ações 

incluídas ao S&P 500, 

entre 1996-2010. 

- Verifica que não há relação entre volumes 

transacionados de opções pós-anúncio e variação de 

preço ou retorno anormal das ações incluídas (HPP). 

- No entanto, há relação entre altos volumes de 

transações com opções e retornos menores no período 

pós-anúncio. 

 

Figura 2 - Estudos sobre o S&P 500 – Cronologia 

Fonte: preparado pelos autores 

 
Autor Estudo Destaques 

1 - Salazar 

(1997) – Tese 

de doutorado 

17 inclusões e 29 

exclusões ente 1990 e 

1995 (data de 

efetivação) 

Ingressantes teriam retornos anormalmente altos nos 

dias próximos à data de ingresso efetivo na carteira e 

retornos acumulados positivos significativos em toda 

a janela pós-evento. As ações retiradas sofreriam 

retornos negativos em todo o período. 

2 - Verdi e 

Procianoy 

(2006) – artigo 

47 inclusões e 37 

exclusões entre 1994-

2002 (data de 

efetivação e da 

primeira prévia) 

Na data de efetivação encontram retornos positivos, e 

reversão para negativo ao final do período. Não 

encontram retornos anormais nas prévias de anúncio 

de inclusões ao Ibovespa. Para as exclusões os 

retornos foram negativos. Os volumes são anormais 

nas datas anteriores à efetivação em todos os casos. 

3 - Serra, Lima, 

Martelanc e 

Lima (2010) – 

artigo 

55 inclusões entre 1994 

e 2009 para a data de 

efetivação e a partir de 

1998 para as prévias 

(30 dias, 15 dias)  

Encontram evidências de retorno positivo na pré-

efetivação e negativo no pós-efetivação, o que condiz 

com a hipótese de pressão de preços. Identificam 

também variação negativa anormalmente alta no 

período pré-anúncio de 30 e 15 dias antes das efetivas 

inclusões. Tal fato que não encontrava suporte na 

literatura sobre o efeito índice. Não seria possível 

questionar a eficiência na forma semiforte para o 

mercado acionário brasileiro. 

Figura 3 - Estudos sobre o Ibovespa 

Fonte: preparado pelos autores 

 

 
Autor Estudo Destaques 

1- Masse, Ramrahan, 

Kushner e Martinello 

(2000) 

TSE 300 (Canadá) 

 134 empresas 

adicionadas e 109 

excluídas da carteira do 

índice entre 1984-1989 

(sem anúncio prévio) e 

2000-2004 (com anúncio 

prévio). 

- Identifica retorno anormal pré anúncio (antecipação 

pelo mercado) e retornos anormais para os dois períodos 

(4,5 e 2,2%), e perdas anormais 1,5% assimétricas para as 

deleções, as quais se mantém no pós evento. 

- Seus resultados são coerentes com a hipótese da 

demanda decrescente por ativos (CDD). 

2- Kaul, Mehrotra e 

Morck (2000) 

Rebalanceamento do TSE 

300 (Canadá) em 1996, 

com alteração de 31 

ações 

 

- Verificam retorno anormal de 2,3%,  não revertido no 

período de medição pós-evento, corroborando a hipótese 

de curva de demanda decrescente do ativo. 
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Autor Estudo Destaques 

3- Chan e Howard 

(2002) 

Inclusões e exclusões ao 

(AOI) Australian All 

Ordinaries Share Price 

Index (Austrália). 

Período de estudo entre 

janeiro 1995 a julho 

1998. 

- Para o período estudado considerava-se de capitalização 

e liquidez como critérios de participação e permitia 

previsibilidade de inclusão / exclusão pelo mercado. 

- Verificam retorno anormalmente alto para ações 

incluídas no índice, em especial e D-1 da inclusão, e 

reversão em D+1, coerente com a HPP. Evidencias de 

volumes e transações acima das médias históricas 

também são encontradas. Retornos acima do normal com 

estas ações podem ser verificados para até 4 meses 

anteriormente à sua inclusão ao índice, questionando a 

eficiência informacional do mercado. 

4- Madhavan (2003) Russell 2000 e 3000 

(EUA) 

- Estuda a recomposição dos índices amplos de mercado, 

os Russell 2000 e 3000 e encontra evidências de retorno 

anormal de curto prazo, revertido posteriormente, 

coerente com a HPP. 

5- Greenwood e 

Sosner (2007) 

Estudam o 

rebalanceamento do 

índice Nikkei 225 (Japão) 

em 2000 com a troca de 

30 papéis. 

- Comprova o comovimento nas ações relacionadas ao 

índice, medindo beta e R2.  

6- Bildick e Gulay 

(2008) 

Testam para a bolsa de 

Istanbul (ISE30 e 

ISE100), onde não há 

mercados de opções ou 

atuação significativa de 

fundos de índice. 

- Encontram resultados anormais de retornos e volumes 

em dois índices utilizados, corroborando a HPP, Liquidez 

e Certificação (para o ISE30). 

7- Greenwood 

(2008) 

Análise de 298 inclusões 

de ações na carteira do 

índice Nikkei 225 

(Japão), entre 1993 e 

2003. 

- Encontra evidências de comovimento baseado na 

demanda.  

8- Jooyoung e Kim 

(2011) 

Estuda inclusões e 

exclusões ao Korea Stock 

Exchange Price Index 

entre  1995 e 2008. 

- Verifica em análise uni-variada ocorrência de retornos 

anormais e permanentes e aumentos significativos de 

volume pós-anúncio, coerentes com as hipóteses de 

demanda decrescente e liquidez. 

- Verifica também que as expectativas de ganho por ação 

dos analistas alteram-se significativamente após a entrada 

dos ativos no índice, coerente com o efeito de conteúdo 

informacional. 

9- Liu (2011) Estuda o Nikkei 225 entre 

1975 e 2005, com 82 

inclusões e 28 exclusões 

e o impacto da 

volatilidade no preço dos 

ativos. 

- Confirma empiricamente a ocorrência das hipóteses de 

substituto perfeito, conteúdo informacional, aumento 

anormal no bid ask spread  e investor awareness 

- Em análise multivariada constata o efeito de baixa 

volatilidade dos ativos do índice sustentaria o aumento 

nos retornos. 

Figura 4 - Estudos sobre outros índices de bolsa 

Fonte: preparado pelos autores 
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Autor Estudo Destaques 

1- Chen, Noronha e 

Singal (2006) 

Estimam os custos anuais 

de minimização de 

tracking error para os 

fundos de índice 

operando com S&P 500 

(menor previsibilidade 

das mudanças) e Russel 

2000 (maior 

previsibilidade e 

mudanças, da ordem de 

25% da carteira) entre 

outubro de 1989 e 

dezembro de 2002. 

- Chegam a valores estimados de 1,0 a 2,1 bilhões de 

dólares de custos, devido ao efeito de arbitradores no 

período de ajustes de carteira, coerentes com a HPP. 

- Fundos com maior previsibilidade e utilizados como 

parâmetros para investidores institucionais, proveem 

maiores oportunidades de arbitragem.  

- Custo de minimização do tracking error para o Russell 

2000 seria entre 130 e 182 bps anuais e de 12 bps anuais 

para o S&P 500. 

2- Vespro (2006) Estudo comparando os 

índices CAC 40, SBFIN 

120 e FTSE 100. 

- Constatam retornos anormais imediatamente após a data 

do anúncio, e revertem em até dois dias após esta data, 

coerente com a hipótese pressão de preços.  

- No FTSE100  verificam retorno anormal nas ações pré 

selecionadas conforme a metodologia do índice como 

possíveis futuras inclusões. 

3- Soe e Dash (2008) Analistas da S&P, 

estudam o efeito índice 

para o S&P 500, TSX 60, 

Nikkei 225, FTSE 100 e 

DAX 30 em dois 

períodos, 1998-2003 e 

2004-2008. 

- O efeito índice medido como retorno anormal (HPP) ou 

oportunidade de arbitragem vem caindo ao longo dos 

anos, mais acentuadamente para os índices com maior 

grau de previsibilidade (FTSE 100 e DAX 30).  

- Este comportamento estaria coerente com a eficiência 

de mercado, pois a anomalia do efeito índice estaria se 

dissipando.    

4- Petajisto (2011) Compara os resultados de 

preço e risco obtidos com 

inclusões e exclusões de 

ações do S&P 500 e 

Russel 2000, entre 1990 e 

2005. 

- Propõe a ideia de custo ou prêmio nas ações que 

constituem um índice, dada, para os investidores, com a 

apreciação das ações incluídas e depreciação das 

excluídas.  

- Os retornos (perdas) anormais par inclusões (exclusões) 

corroboram a hipótese da demanda decrescente do ativo.  

5- Claessens e 

Yaffeh (2013). 

Estudo de 40 índices de 

bolsa entre 2001 e 2010, 

incluindo o Ibovespa. 

- Verificam que o comovimento ocorre em para carteiras 

de índices de mercados nos e fora dos EUA. 

- Betas das ações do índice tendem a covariar, e 

aumentam em relação ao patamar de antes da inclusão da 

ação, e mais significativamente para betas menores e em 

índices onde há maior concentração em poucos papéis. 

Figura 5 - Estudos comparativos entre índices de bolsa 

Fonte: preparado pelos autores 

 

2.7 Índice de bolsa nos EUA: S&P 500 

 

HARRIS E GUREL (1986), já mencionados anteriormente inauguram os estudos do 

efeito índice em um momento de reconhecimento da mudança nos mercados de capitais 

norte americanos, se não mundiais, em especial no significativo aumento de liquidez e 

no papel preponderante exercido pelos fundos referenciados, ou fundos de índice no 

mercado americano. Para o S&P 500, associam o rebalanceamento das carteiras dos 
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fundos como geradores de uma pressão de demanda que afeta temporariamente os 

preços dos ativos incluídos (hipótese da pressão de preços). Consideram a inclusão do 

novo papel como um evento livre de informação. Seu estudo é realizado em uma época 

em que não havia anúncio prévio nas alterações, somente estabelecido em outubro de 

1989. 

SHLEFER (1986), também já mencionado, sustenta empiricamente que esta alteração 

no preço permaneceria no longo prazo, encontrando preços anormalmente altos (3,6%) 

e significativos após 30 dias do evento, o que seria coerente com uma curva de demanda 

decrescente pelo ativo. Testa a neutralizada informacional das inclusões e exclusões do 

S&P 500 ao comparar as variações nos ratings da S&P de títulos privados emitidos por 

estas companhias e não encontra variações positivas significativas que sustentassem a 

ideia de que a inclusão seria uma forma de avaliação positiva do ativo. 

LYNCH e MENDELHALL (1997) estudam as variações de preço para listagem e 

retirada de ações do S&P 500 entre 2000 e 2005, quando o método de pré- anúncio 

vigorava. Identificam aumentos (reduções) de preços após a inclusão (exclusão) da ação 

na carteira do índice acima do normal, que era apenas parcialmente revertido no longo 

prazo, consistente com a hipótese de curva de demanda decrescente. Seus resultados 

sustentam a hipóteses de demanda decrescente dos ativos e conteúdo informacional. O 

aumento de preços ocorria principalmente no primeiro dia de negociação pós-anúncio, 

coerente com a hipótese de pressão de preços, mas esta não se sustentava, pois a 

reversão era apenas parcial no longo prazo. Este resultado estaria, ainda segundo os 

autores, coerente com a atuação dos fundos de índice, que sustentariam a margem 

adicional para garantir a minimização de tracking error na composição de sua carteira 

de investimentos. Este aumento era da ordem de 3,8% entre o dia do anúncio e o dia 

anterior à efetivação da mudança de carteira do S&P 500. O inverso ocorria para as 

deleções. Dada evidenciação deste padrão de retorno anormal, questiona-se a eficiência 

de mercado na forma semiforte, conforme FAMA (1991), pois seria possível a 

investidores construir estratégias para bater o mercado com informações históricas. Este 

último resultado contrastaria com os estudos anteriores ao período pré-anúncio, em 

especial HARRIS e GUREL (1986) e SHLEIFER (1986). O primeiro considera que o 

evento de inclusão ou exclusão de carteira é livre de novas informações a priori e o 

segundo, comparando as variações de preços pós-inclusão com os ativos da amostra 

estudada que possuíam baixa classificação para suas dívidas conforme avaliação da 

própria S&P, não verificava incrementos significativamente distintos para este 

subgrupo, e considerando com isto que não havia uma informação nova, positiva, 

transmitida pela inclusão do papel no índice. A violação da eficiência de mercado na 

forma semiforte é sustentada também por Jain (1987) estudando índices publicados pelo 

S&P não cobertos por fundos de índice, e por DHILLON e JOHNSON (1991), que 

sustentam tal posição através dos preços de opções das ações incluídas (excluídas) no 

índice.  

Para sustentar a hipótese da liquidez (AMIHUD e MENDELSON, 1986, 1993), de que 

o aumento de liquidez das ações incluídas no índice levaria a um aumento de preços 
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nestes ativos, seria necessário que o efeito fosse revertido no longo prazo, pós-

efetivação, quando os patamares de liquidez retornassem aos volumes anteriores, o que 

não se verificava para o experimento conduzido por LYNCH e MENDELHALL (1997). 

Outra explicação descartada é que a demanda adicional por ações incluídas, efetivada 

após o anúncio seria coerente co as teorias de block trading iniciadas pelo comprador, 

em que volumes anormalmente altos de um ativo são demandados de uma só vez pelos 

compradores (neste caso, fundos de índice), porém como os detentores e brokers não 

estariam inclinados a vender prioritariamente tais ações frente a outras de seus 

portfolios, não haveria efeitos no preço, em contraste aos block trading originados por 

vendedores, no qual compradores cobrariam prêmio adicional para conferir a liquidez 

desejada (redução de preços). 

BENEISH e WHALEY (1996, 1997, 2002) consideram que o crescimento anormal do 

valor das ações participantes do índice S&P 500 é um dado aceito e verificado pela 

comunidade acadêmica e de mercado. Estudam duas amostras, entre 1989-1995 e 1996-

2001. O retorno no período entre o dia de anuncio e o dia de efetivação no primeiro 

período foi de 6,25% enquanto no período seguinte foi de 8,87%.No período em que 

não havia anúncios prévios à mudança realizava-se a reconfiguração das carteiras de 

fundos nos dias pós-entrada das ações nos índices, gerando grandes volumes negociados 

e resultados anormais logo após este período. Denominaram este efeito de S&P Game. 

No entanto, estas variações ao longo do tempo apresentam nuances em relação não só à 

mudança do formato e regras de inclusão/ exclusão e datas de anúncio e efetivação das 

mudanças, mas também no tempo, no crescente volume de negociação, frentes às 

mudanças dos horários e formatos de trading, ao crescente volume e peso do índice 

S&P500 para o mercado em geral e em especial para a indústria de fundos de índice. 

Em especial, a mudança de formato de mudança ocorrida em 1989. Até aquele ano as 

mudanças eram anunciadas após o fechamento do pregão e procedia-se na abertura do 

pregão seguinte, já com a nova composição. Após 1989 passa-se a anunciar 5 dias antes 

da mudança e efetiva negociação da nova carteria do índice. Da mesma forma, no 

trabalho de 2002 demonstram que os retornos anormais continuam por ou período 

significativo após a saída dos papéis do índice. 

Também ocorre uma alteração na forma dos gestores de proceder às mudanças a partir 

de 1996, quando passam a retirar do índice ações que entendem não ser mais 

representativas do mercado em geral. Anteriormente somente se retirava ações por 

falências, aquisições ou fusões. 

A alteração do horário de pregão, que passa a se estender após às 4:00PM também é 

estudada e verifica-se que tais negociações são significativas para explicar os retornos 

anormais nos dias entre o anuncio e a efetivação das mudanças.O papel dos investidores 

institucionais das indústrias de fundos também é analisado, considerando que a entrada 

destes participantes leva por reduzir as oportunidades de arbitragem, considerada como 

obtenção de ganhos anormais, dado o aumento da demanda pelos novos incluídos no 

índice. 
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HEDGE e McDERMOT (2003) estudam os impactos da inclusão e exclusão do índice 

na liquidez e preço das ações no período de até três meses pós-evento. 

A liquidez aumenta de para as empresas incluídas com redução no custo direto das 

transações e na assimetria informacional. O inverso ocorre para as ações retriadas do 

índice. O retorno anormal pós-evento para as empresas adicionadas ao índice é 

identificado e associado à redução dos spreads.  

DENIS, MCCONNELL, OVITCHNNIKOV E YUN (2003) abordam o conteúdo 

informacional não neutro das inclusões no S&P 500 estabelecendo uma relação entre 

este o desempenho corporativo de uma empresa recém incluída no S&P 500, indicando 

que o efeito da visibilidade provoca em certa medida também um aprimoramento de 

gestão, que leva a uma melhor avaliação do ativo pelos analistas e investidores. Ou seja, 

inversamente a teoria de que a inclusão no índice seria um selo de qualidade (HARRIS 

E GUREL, 1986), os autores propõe que o conteúdo informacional novo viria na 

direção contrária: a inclusão no índice provocaria maior visibilidade de analistas e 

investidores sobre a empresa e sobre o desempenho dos gestores, maior transparência e 

maior pressão por bons projetos e resultados. A metodologia utilizada é avaliar as 

previsões de resultado por ação realizado por analistas antes e depois da inclusão do 

ativo e comparando-as com empresas equivalentes (benchmarks), bem como aos 

efetivos resultados. A fonte das projeções dos analistas é a mediana dos valores obtidos 

na base da Institutional Brokers’ Estimates System International, Inc. (I/B/E/S), para o 

período de 1987 a 1999. Desta forma, a conclusão aproxima-se da verificação do 

investor awareness, se bem que por outras razões para explicar o shadow cost, e 

questiona a hipótese de pressão de preços e curva de demanda decrescente como fator 

explicativo preponderante, mesmo que se verifique a ocorrência de um dos dois, pois 

ambos consideram somente a dinâmica de oferta e demanda, em um ambiente neutro de 

novas informações, o que é questionado pelo estudo em questão. 

CHEN, NORONHA e SINGAL (2004) estudam uma amostra de adições e exclusões de 

papéis da carteira do índice, entre 1962 e 2000. Ações adicionadas tem aumento 

anormal nos preços, porém as exclusões não sofrem reduções equivalentes, antes se 

mantém o preço pós-exclusão. Esta assimetria estaria consistente com a hipótese de 

demanda decrescente pelos ativos, ou de substituição. Não haveria um substituto 

perfeito do ativo no mercado que  tornasse sua curva de demanda uma linha reta, mas 

antes os ativos estariam sujeitos a algum tipo de pressão de preço de demanda, de maior 

duração. Adicionalmente, verificam que a hipótese do investor awareness de MERTON 

(1987) poderia explicar a não reversão do preço nas exclusões, pois sua anterior 

participação no índice  reduziria o shadow cost, ou custo adicional por um ativo não ser 

percebido pelos investidores. No entanto, os autores não estabelecem uma relação de 

causalidade direta, ou seja, se o investor awareness causa o efeito no preço diretamente 

ou há outro fator intermediário do qual este seria apenas uma evidência indireta. Este 

resultado é coerente com DENIS, MCCONNELL, OVITCHNNIKOV E YUN (2003) 

na identificação do efeito de uma mudança na percepção do invetidor como fator 

explicativo para as variações de preço anormalmente altas no efeito índice. 
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ELLIOT, VAN NESS, WALKER E WARR (2006) propõe-se a entender a força 

explicativa relativa das cinco hipóteses para o Efeito índice no S&P 500, para inclusões 

e exclusões, entre 1993 e 2001, período em que há disponibilidade de dados para testar 

simultaneamente todas cinco hipóteses. A contribuição do trabalho está não apenas em 

fazer um apanhado de cada uma das teorias e verificar sua ocorrência no recorte 

selecionado. Através de teste multivariado, verificam estatisticamente a força 

explicativa de cada uma das teorias num ambiente em que as mesmas coexistem, e de 

certa forma, competem como fator explicativo. Concluem que, apesar de identificar a 

existência da pressão de preços no curto prazo, compatível com a hipótese de pressão de 

preços, o comportamento dos preços e volumes é mais aderente, ou seja, possui maior 

significância estatística, para a hipótese de investor awareness, medida pelo shadow 

cost estimado. Não verificam a ocorrência das demais três hipóteses (curva de demanda 

decrescente, incremento de liquidez e eficiência informacional).  

CAI (2007) compara a reação de preço e volume para ações de empresas incluídas ao 

S&P 500 entre 1976 e 2001 e empresas de mesmo porte e indústria não incluídas no 

índice, e encontra forte correlação no preço, o que associa com a possibilidade de a 

inclusão no S&P500 transmitir aos investidores informação positiva acerca das 

empresas afetadas. 

PLATIKANOVA (2008) propõe uma explanação alternativa às visões de pressão de 

demanda e preço para o aumento anormal nos preços dos ativos pós-inclusão no índice 

S&P 500. Analisa as demonstrações financeiras de empresas adicionadas ao índice e 

encontra alterações no peso relativo das receitas discricionárias e propõe que a maior 

pressão dos gestores por transparência (pela visibilidade de participar do índice) afeta 

positivamente a qualidade dos resultados obtidos por estas empresas 

KAPPOU, BROOKS e WARD (2009) realizam uma avaliação intraday, considerando 

os preços e volumes transacionados hora a hora, para ações da NYSE e Nasdaq que 

compõe o S&P 500, verificando peso maior para o movimento overnight, ou seja, o 

preço de abertura do dia seguinte ao anuncio e os volumes transacionados nas primeiras 

horas são significativos para indicar que ocorreu uma alteração estatisticamente 

relevante, que de fato concentra a maior parte da explicação destes valores em 

comparação com o restante da janela de tempo entre o final do primeiro dia pós-anúncio 

até a efetivação da mudança das carteiras do índice. 

 

2.8 Índice de bolsa no Canadá: TSE 300 - Toronto Stock Exchange 

 

KAUL, MEHROTRA e MORCK (2000) estudam o rebalanceamento do índice 

TSE300, também mantido pela Standard and Poors, na bolsa canadense, baseado em 

valor de mercado, ocorrido em 1996, em que houve uma altsração do peso relativo de 

31 ações. Trata-se de evento pontual e único. Entre a data de anúncio e a data de 

efetivação decorreu-se uma semana, em que o retorno anormal de preços medido foi 
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2,3%, verificado como estatisticamente significante e que não foi revertido no período 

de medição pós-evento, ao contrário do ocorrido com o volume de negócios, que 

retornou ao patamar anterior pré-evento. Este resultado é coerente com a hipótese da 

existência de curvas de demanda decrescente para ativos. 

 

2.9 Índice de bolsa no Japão: Nikkei 225 

 

GREENWOOD e SOSNER (2007) analisam o rebalanceamento do NIKKEI 225 em 

abril de 2000, coma entrada de 30 novas ações, fato incomum para o histórico deste 

índice e correspondente retirada de outros 30 papéis. Os primeiros passaram a ter beta 

com maior correlação com os demais papéis do índice, em uma média de mais 0,45. Já 

nos retirados, o beta caiu em média de 0,63, evidenciando o comovimento nas ações 

relacionadas ao índice, coerente com a teoria proposta. 

GREENWOOD (2008) pesquisa a ocorrência de comovimento para o NIKKEI 225 e 

verifica a ocorrência do mesmo. Analisa um grupo de ações que tem seu peso relativo 

pelo valor de mercado dez vezes superior ou mais ao esperado na composição do índice. 

Para este grupo, verifica que os betas e R2 variam positivamente dentro do grupo e no 

conjunto do índice, e negativamente com a carteira fora do índice, confirmando a 

ocorrência de comovimento. Testa uma estratégia de negociação destes papéis que gera 

resultado econômico recorrente no período estudado, levando-o a concluir que o 

comovimento ocorre em excesso ao que poderia se supor frente somente aos dados de 

valores fundamentais do ativo. 

 

2.10 Índices de Bolsas Europeias 

 

VESPRO (2006) compara o comportamento das ações adicionadas em três índices, os 

franceses CAC40 e SBF120 e o britânico FTSE100 britânico. Nestes o total de ações da 

carteira do índice é fixo como mo S&P 500, e a seleção é feita com base na 

capitalização de mercado e no valor de mercado (FTSE100). Porém, os ciclos de revisão 

da carteira são conhecidos, e ocorrem quadrimestralmente para os índices franceses e 

trimestralmente pelo britânico. Nos dois primeiros há um período pré-inclusão de quatro 

semanas entre anúncio e efetivação. No terceiro, o período pré-inclusão é de 

aproximadamente dez dias e há uma lista pré-selecionada tornada pública de ações que 

potencialmente seriam as substitutas no caso de alguma exclusão. Desta forma há maior 

previsibilidade por parte do mercado no que tange a alterações na composição da 

carteira do índice, o que em teoria reforçaria a eficiência destes mercados acionários em 

sua forma semiforte. Constatam a ocorrência de retornos anormais imediatamente após 

a data do anúncio, e revertem em até dois dias após esta data, coerente com a hipótese 

pressão de preços. Testam também para liquidez anormal e conteúdo informacional na 



52 

 

adição das ações ao índice, porém não atestam sua ocorrência. No entanto, dada a 

possibilidade do mercado em antecipar os potenciais novos entrantes do índice 

FTSE100, verificam um aumento de preços significativo nas ações pré-selecionadas 

antes do anúncio da substituição. Portanto, uma primeira possibilidade de que índices e 

mercados diferentes poderiam conduzir a outro comportamento de preço e volume dos 

ativos, dada sua especificidade. 

 

2.11 Painéis comparativos com mais de um índice 

 

SOE e DASH (2008) avaliando dois períodos de evolução (1998-2003 e 2004-2008), 

dos retornos anormais pré, durante e pós-evento para cinco índices, S&P 500, S&P TSX 

60, NIKKEI 225, FTSE 100 e DAX 30, verificaram que os mesmos eram menores na 

segunda amostra em relação à primeira, e somente ocorriam nos dias pré-evento e no 

dia do anúncio da mudança das ações. 

Isto indica que o efeito índice estaria se esgotando ao redor dos principais mercados de 

capitais do globo, e citam o próprio reconhecimento da oportunidade pelos participantes 

do mercado, como grandes gestores de carteiras e fundos, como uma das razões pela 

qual esta oportunidades de ganhos anormais criada pela mudança de composição de 

carteira dos índices torna-se cada vez menor. 

Também verificaram que o FTSE100 e DAX 30 que possuíam regras claras e 

mensuráveis de cálculo e previsão de entrada a saída das ações nos índices possuíam 

retornos significativamente menores, como era de se esperar pela maior previsibilidade 

do mercado em incorporar nos preços das ações as mudanças esperadas de entrada no 

índice (SOE e DASH, 2008, PP. 5-10). 

Concluem que a anomalia conhecida como efeito índice reduz-se ao longo do tempo 

estudado de acordo com o esperado na Hipótese dos Mercados Eficientes, como uma 

oportunidade de arbitragem que surge e não se torna recorrente à medida que mais e 

mais investidores racionais passam a transacionar em busca de retornos superiores, 

fazendo o mesmo retornar a resultados mais próximos à média de retornos do mercado, 

ou seja, ao retorno do próprio índice.    

CLAESSENS e YAFFEH (2013) pesquisam 40 índices considerados significativos em 

40 países desenvolvidos e emergentes, entre eles o Ibovespa, em um período de dez 

anos. Na maioria deles os ativos adicionados ao índice experimentam um incremento no 

beta e no R2, em especial se o primeiro é baixo e a correlação entre o retorno do ativo e 

o retorno do mercado torna-se mais relevante. Volume e cobertura de analistas 

aumentam nos ativos estudados frente à situação pré-inclusão. A covariância dos betas e 

dos retornos identificada corrobora o conceito de habitat de comovimento proposto por 

BARBERIS, WUERGLER E SCHLEIFER (2003, 2005), assim como verificam 

indícios de que a adição de uma ação ao índice tende a não ser um evento livre de 
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informação nova relevante. Estudar o comovimento em um painel amplo global de 

índices significativos é a principal contribuição do trabalho. 

Verificam que o comovimento é maior em países com maior número de empresas 

incluídas no índice e mais disperso como carteira, medido pela concentração da 

capitalização de mercado nas cinco maiores empresas do índice, em países onde há 

maior presença de investidores institucionais. Estas conclusões refletiriam a prevalência 

da visão de comovimento baseado na demanda (habitat ou categoria), onde os 

investidores buscam mimetizar a carteira de mercado e com isto criam grupos de ativos 

mais ou menos estanques (aqueles dentro e foram do índice) nos quais conduzem seus 

investimentos. 

 

2.12 A Bovespa 

 

O índice Ibovespa é publicado diariamente pela BM&FBovespa, empresa criada em 

2008 pela fusão entre BM&F (Bolsa de Mercadorias e Futuros) e Bovespa (Bolsa de 

Valores de São Paulo, e que tem como objetivo a administração dos mercados 

organizados de títulos, valores mobiliários e contratos derivativos, e é a maior bolsa de 

valores do Brasil, com cerca de R$7 bilhões de movimentação diária de negócios em 

2012, dos quais R$ 6,7 (ou 94% do total) em ações a vista. O volume diário médio de 

negócios em 780,4 mil (683 mil no mercado a vista), dos quais 41% advindos de 

investidores estrangeiros e 33% de investidores institucionais brasileiros. A 

capitalização de mercado das ações negociadas na Bovespa foi de R$2.416,98 bilhões 

em 2012, ou USD 1.208,5 bi. Como comparação, a capitalização de mercado da NYSE 

no mesmo ano foi de USD 14.086 BI, ou 11,66 vezes maior.  

Diferentemente do S&P500 o Ibovespa possui forma de cálculo para a seleção de ações 

da carteira formais e de conhecimento público. Desta forma, é possível para os agentes 

de mercado, com certo esforço de cálculo, antecipar possíveis movimentos de entrada e 

saída de papéis da carteira do índice, devido aos fatores de liquidez, negociabilidade e 

representatividade das ações serem calculados a partir de dados de domínio público. 

Também diferentemente do índice norte-americano, o Ibovespa não possui número fixo 

de participantes em sua carteira teórica, de modo que uma entrada de ação nova não 

corresponde a uma saída de ação componente da carteira. 

Apesar do benefício de continuidade e rigor metodológico com que é calculado o 

Ibovespa, e em especial pelo fator de previsibilidade de suas alterações para os 

investidores, proporcionado por sua transparência na apuração, há algumas questões que 

se interpõe quanto aos critérios de volume, negociabilidade e liquidez em que o índice 

brasileiro se baseia. 

Como não leva em conta o valor de mercado das ações no seu balanceamento, o 

Ibovespa passa a não refletir a valorização do mercado de ativos, nem a representação 
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ampla da relação de risco-retorno deste mercado, como o S&P500 para o mercado 

americano, e privando o mercado de um índice bursátil amplo que pudesse representá-lo 

de forma mais adequada em ferramentas de precificação e análise como o CAPM. 

PENTEADO e FAMÁ (2002) recompõe a carteira teórica do Ibovespa pelo valor de 

mercado, e ponderam o peso dos ativos na mesma por este indicador, chegando a um 

novo Ibovespa teórico baseado em valor de mercado, mais aderente à variação do valor 

total bursátil, portanto mais representativo do mesmo neste aspecto. 

 

2.13 Ibovespa 

 

Pesquisa sobre a literatura a respeito do efeito índice levou a identificação de quatro 

trabalhos sobre o tema, desde 1997, com resultados diversos. Três deles são estudos de 

evento produzidos por autores brasileiros. O quarto é um painel de estudos de eventos 

do qual o Ibovespa faz parte como objeto de pesquisa. Os resultados são relatados a 

seguir. 

A primeira pesquisa sobre o comportamento das ações ingressantes nos índices de bolsa 

Brasileiros se dá com SALAZAR (1997), em sua tese de doutorado abordando um 

estudo empírico sobre as ações ingressantes (17 empresas) e excluídas (29 empresas) da 

carteira teórica do Ibovespa. O período de estudo compreende os eventos entre 1990 e 

1995. Os retornos foram medidos a partir do CAPM, conformo o modelo de FAMA 

(1991). O período de estimação do estudo de evento foi de 5 anos, e a janela de evento 

compreendeu (D-30, D+15).Conclui que as ingressantes teriam retornos anormalmente 

altos no nos dias próximos à data de ingresso efetivo na carteira e retornos acumulados 

positivos significativos em toda a janela pós-evento. As ações retiradas sofreriam 

retornos negativos em todo o período, fato que o autor relaciona a baixa atratividade já 

sofrida por estes papéis, refletida na redução de negociabilidade que por fim provoca 

sua retirada do Ibovespa por não atender aos parâmetros mínimos de liquidez para 

permanecer no índice. Em ambos os casos os valores encontrados dos retornos anormais 

foram significativos, o que leva ao autor concluir pela ineficiência de mercado.  

PROCIANOY e VERDI (2006) testam a ocorrência do efeito índice para volume e 

retornos de inclusões e exclusões da carteira teórica de quatro índices brasileiros, 

Ibovespa (nas datas de efetivação e primeira prévia), Ibrx50, Ibrx100, todos entre 1994-

2002, e o FGV100 para 2000-2002. O Ibovespa baseia-se em medidas de liquidez e 

negociabilidade, abrangendo 80% do volume de negociações na Bovespa 

(posteriormente BMFBovepsa). É o principal índice de bolsa brasileiro e aquele mais 

utilizado como benchmark para a maior parte de negócios atrelados a índices. Já o Ibrx-

50 e Ibrx-100 foram criados pela Bovespa como alternativas de benchmark, com 

racional de elegibilidade semelhante, mas diferentemente do Ibovespa, possuem numero 

fixo de participantes na carteira, o que simplificaria a atividade dos gestores de 

investimento que desejassem replicar em seus portfólios a carteira destes índices. O 

FGV100, no entanto, assemelha-se mais ao S&P500 na regra de composição de carteira, 
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que se baseia no valor de mercado e liquidez de bolsa das 100 maiores empresas não 

financeiras brasileiras. O retorno anormal era medido pelo modelo de mercado e risco 

(como no presente trabalho) e pelo retorno diário médio do ativo frente  ao mercado, 

uma forma simplificada. A Janela de estimação foi de 120 dias e a janela de evento, D-

5, d+5). Encontram evidências de retornos positivos na data de entrada no IBRX-50, 

que torna-se negativa ao final do período. Não encontram evidências de retornos 

anormais no IBRX-100 e FGV100 no período pesquisado. Para o Ibovespa, indicam a 

ocorrência do efeito índice nas inclusões (amostra de 47 ativos) e exclusões (37 ativos) 

para a data de efetivação, mas não nas prévias. Encontram retornos positivos nas 

adições em D-4 e D-1, este de 2,38%, a 1%, com retornos negativos significantes em 

uma janela de até 5 dias após a efetiva entrada. Verificam também que o volume de 

negócios cresce de forma significativa nas datas próximas ao D+0. Nas exclusões do 

Ibovespa, os retornos são negativos por todo o período. Nas exclusões, verificam 

indícios de pressão de preços, com retornos anormais nas entradas, e retornos negativos 

para as exclusões. 

SERRA, LIMA, MARTELANC E LIMA (2010), testam para a ocorrência de retornos 

anormais no preço em torno das janelas em torno das datas de efetivação e de anúncio 

prévio (30 dias, 15 dias e na data de efetivação). Considerando amostra de 55 inclusões 

no índice entre 1994 e 2009 para a data de efetivação e a partir de 1998 para as prévias, 

data de implantação deste procedimento pela Bovespa. Verificam a ocorrência de 

pressão de preços no período pré-efetivação, o que equivale a dizer que contatam 

ocorrência do efeito índice, e retorno negativo no pós-efetivação, o que condiz com a 

hipótese de pressão de preços, bem como variação negativa anormalmente alta no 

período pré-anúncio, entre 30 a 15 dias antes da efetiva inclusão o que não encontrava 

suporte na literatura sobre o efeito índice. Este resultado poderia ser considerado 

coerente com o observado por PROCIANOY e VERDI (2006). A prévia de 30 dias, 

chamada de primeira prévia, é a mais relevante, pois é o primeiro anúncio ao mercado, e 

encontram também para este evento retornos anormais predominantemente negativos ao 

redor da data da prévia. Na prévia de 15 dias verificaram retornos negativos ao redos 

dos dias mais próximos e negativos para o restante da janela. Avaliam a amostra em 

dois grupos, com e sem a prévia de 30 dias de janeiro de 2000, quando não houve a 

prévia de 15 dias, mas ocorreram sete previas em outras janelas de data. Para esta prévia 

de 30 dias verificam em três das janelas pré-evento preços anormalmente abaixo do 

esperado, com significância de 1%. Para a prévia de 15 dias os resultados significativos 

são somente para 10%, e nenhum deles se sustenta em análise retirando-se os outliers. 

Desta forma os autores consideram que não é possível questionar por este viés a 

eficiência semiforte do mercado acionário brasileiro, pois não seria possível obter 

retornos anormais com as informações de inclusão. Esta conclusão contrasta com a 

obtida por SALAZAR (1997) para observações do início dos anos 90. Como as medidas 

de retorno anormal utilizadas são divergentes, não permitem comparação direta válida.  

Uma possível explicação, para além das questões metodológicas é o fenômeno do 

encolhimento dos retornos anormais, fruto da difusão da prática de transacionar estas 

ações ingressantes antes do período de alta previsto, e posterior venda aos agentes, em 
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especial fundos que acompanham o índice, próximo à data de mudança da carteira. Esta 

situação de encolhimento do efeito índice é relatada por BENEISH e WHALEY (1998) 

para o S&P500, e por SOE e DASH (2008) para outros índices de bolsa. 

Em CLAESSENS e YAFFEH (2013) o Ibovespa é um dos índices pesquisados no 

período 2001-2010. O beta semanal e a cobertura de analistas muda significativamente 

no período pós-inclusão a 5%. Beta diário, turnover diário, turnover semanal (ações 

negociadas / ações totais) e alavancagem também são, porém a 10%. Como o beta pós-

inclusão aumenta significativamente no caso do Ibovespa, seria também compatível 

com o conceito de comovimento por difusão de informação, assim como para Canadá e 

Austrália, o que questionaria qual a prevalência de conceitos de comovimento, entre 

difusão de informação e demanda (categoria / habitat). 
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3 Metodologia de Estudo 

 

A metodologia de estudo baseou-se em três fases. Primeiramente conduziu-se uma 

pesquisa bibliográfica sistemática sobre a literatura a respeito do efeito índice em 

finanças, buscando delimitar não apenas o referencial teórico, mas seu alcance nas 

pesquisas no Brasil e demais mercados. Posteriormente, procedeu-se a um estudo sobre 

as metodologias de trabalho. Estas compreenderam as técnicas utilizadas para estimação 

dos elementos a testar nas hipóteses propostas, os retornos, volumes e beta; a 

metodologia de estudo de eventos; as especificidades dos estudos de evento com dados 

diários; e as peculiaridades de desafios próprios da aplicação do estudo de evento no 

mercado acionário brasileiro. Neste último aspecto, em especial destaca-se o cálculo do 

beta e seus limites e as particularidades do mercado acionário brasileiro na primeira 

década do século XXI, com o aumento de ofertas públicas de ações dando maior 

liquidez ao mercado, e os efeitos da crise dos mercados financeiros de 2007 a 2009, 

cujos efeitos ainda repercutem e estão para ser totalmente estudados. 

O estudo de eventos é uma metodologia utilizada para testar as hipóteses relacionadas a 

variações de preço e volume do efeito índice, valendo-se da análise de amostras de 

dados de ações listadas em bolsa, como HARRIS e GUREL (1986), SHLEIFER (1986), 

DHILLON e JOHNSON (1991), CHEN, NORONHA E SINGAL (2004), ELLIOT, 

VAN NESS, WALKER E WARR (2006) e PLATIKANOVA (2008). 

O mesmo se dá com as análises de indicadores derivados, como o beta (VIJH,1994, 

BARBERIS, WUERGLER e SHLEIFER, 2005). 

O modelo utilizado para estudo de eventos é o de MACKINLAY (1997), o mesmo 

utilizado por SERRA, LIMA, MARTELANC E LIMA,I. (2010) e por PROCIANOY e 

VERDI (2006). O estudo de volume anormal baseia-se e BENEISH e WHALEY (1998) 

e ELLIOT, VAN NESS, WALKER E WARR (2006).  

Como o Ibovespa tem como metodologia divulgação antecipada, em forma de prévias 

de 30, 15 e 1 dia, anteriores à implantação da nova carteira teórica torna-se interessante 

executar estudos de evento nas duas primeiras prévias além do estudo de evento da 

efetivação da nova carteira propriamente dito, para investigar se houve incorporação de 

informação nova ao preço antes da data de divulgação das prévias. Sobre este ponto, 

notadamente a terceira prévia é tida como a menos importante.  

 

3.1 Base de dados 

 

Utilizou-se como fonte para a construção da base de dados as informações sobre a 

carteira teórica do Ibovespa, as informações diárias de preços e volumes dos ativos 

disponíveis no site da BMFBovespa e no aplicativo da ECONOMÁTICA ®. O período 

de identificação de entradas e saídas da carteira do Ibovespa inicia-se no primeiro dia de 
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pregão em 2003 e encerra-se no último dia de pregão de 2012, e as janelas de estimação 

remontando a 2001, para atender a algumas das hipóteses de pesquisa. As carteiras para 

as prévias de 30 dias também foram obtidas da mesma fonte, bem como os ajustes por 

proventos. 

As efetivas entradas e saídas de ativos da carteira foram obtidas comparando-se as 

carteiras teóricas de um período de vigência com o período imediatamente anterior, bem 

como pela verificação dos anúncios dos boletins diários da Bovespa e posteriormente 

BMFBovespa. 

As exclusões da base de entradas e saídas de ações ocorridas não por força das regras do 

índice, mas por força de fusões, aquisições, incorporações ou enceramento de atividade 

de empresas foram realizadas com base em informações dos sites da BMFBovespa, 

Jornal O Estado de São Paulo e Jornal Valor Econômico. 

 

3.2 Janela de estimação e janela de eventos de entrada e saída da cargteira teórica do 

Ibovespa. 

 

A construção das janelas de estimação e janela de eventos baseia-se na metodologia 

utilizado por SERRA, LIMA, MARTELANC E LIMA,I. (2010, p.5-6) e PROCIANOY 

e VERDI (2006). 

Adicionalmente, para testar a possibilidade de que os agentes de mercado antecipem a 

entrada e saída das ações, considerou se três cenários para construir a janela de 

estimação, sempre com cinco dias de intervalo entre esta e a janela de evento. Primeiro, 

uma janela de estimação de D-279 a D-502 dias antes da data de efetivação / data da 

divulgação da prévia, que não coincide com o período dos pregões válidos para o 

cálculo  da composição da carteira teórica do Ibovespa, e portanto mais neutro frente Às 

influências das informações dos pregões. Segundo, um período de D-27 a D-278 dias, 

em que a janela de estimação coincide com o período de cálculo da carteira. Finalmente, 

um período de 120 dias anteriormente ao período do evento. 

A comparação entre estes períodos permitirá avaliar se as informações do período de 

estimação são incorporadas ao preço e qual seu efeito na determinação dos retornos das 

ações ingressantes e das retiradas do Ibovespa. 

Para analisar preços dos papéis adicionados ou excluídos à carteira do Ibovespa (data de 

efetivação, ou DE e primeira prévia ou DA1), construíram-se as seguintes janelas de 

evento para análise: os retornos anormais acumulados diários entre -22 e 30, e as janelas 

(-22,30), (-15,30), (-10,10), (-5,5), (-4,4), (-3,3), (-2,2), (-1,1). 

A janela de estimação contou sempre com um intervalo de tempo de cinco dias entre 

esta e a janela de evento. Papéis que não foram negociados em ao menos 80% dos 

pregões compreendidos nestes períodos  foram desconsiderados na amostra. 
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A linha de tempo do estudo de evento é representada conforma o diagrama abaixo 

(Figura 6): 

 

Figura 6 - Linha do Tempo do estudo de evento 

Fonte: Preparado pelo autor, baseado em Mackinlay (1997, p.20). 

 

3.3 Cálculo do Retorno anormal 

 

O retorno anormal foi calculado a partir do modelo de mercado, Método dos Mínimos 

Quadrados, conforme MACKINLAY, (1997, p.18), e já utilizado por SERRA, LIMA, 

MARTELANC e LIMA,I. (2010, p. 7) e PROCIANOY e VERDI (2006): 

Equação (1): 

Rit = αi + βi x Rmt + εit 

E(εit) = 0 ; var(εit) = σ2εt, 

Onde: 

Rit = retornos no período t do título i 
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D+30D+0D-22

Janela de Evento
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Rmt  = retorno no período t da carteira de mercado  

εit  = o ruído branco 

αi, βi e σ2εt = itens a estimar no modelo. 

O Ibovespa foi utilizado como a carteira de mercado. 

Os retornos foram calculados de forma logarítmica para estimar α e β, diariamente para 

252 dias: 

Rit = LN(R(i,t) / R(i,t-1) 

Rmt = LN(R(m,t) / R(m,t-1) 

 

O retorno anormal ou RA (Equação 2) é a diferença entre o retorno encontrado e o 

retorno do mercado: 

Equação (2): 

RAit = Rit – (αi + βi x Rmt)  

RAit =  retorno anormal de i para o período t 

Rit = retorno em t do título i 

Rmt = retorno da carteira de mercado em t 

αi e βi  = parâmetros estimados pelo modelo 

O retorno anormal acumulado (RAA) é dado por: 

    
 

 
       

   

RA = Retorno acumulado 

N = número de ações da amostra 

t e i = intervalo da janela estudada 

 

3.4 Ajuste do beta pelo não sincronismo entre cotação do Ibovespa e cotação das 

ações analisadas. 

 

O Ibovespa é calculado sistemicamente pela BMFBovespa de tal forma que sua 

atualização é contínua ao longo do tempo, negócio a negócio. As ações individuais, ao 
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contrário, são atualizadas na medida da ocorrência de suas negociações, o quer pode não 

gerar uma continuidade de atualizações semelhante ao que ocorre ao Ibovespa. 

SCHOLES e WILLIAMS (1977) e BROWN e WARNER (1980), em um período em 

que se começavam a utilizar dados diários de ativos ao invés de dados mensais, em 

função da disponibildiade de dados e recursos computacionais para processamento, 

avaliam o risco dos modelos de medição de retorno (modelo de mercado, modelo de 

mercado ajustado e CAPM) não capturarem adequadamente retornos anormais, levando 

em alguns casos de estudos de evento ao erro de não rejeição da hipótese nula de 

retorno, ou seja, não capturar a ocorrência de retorno anormal. Entre as razões estão o a 

subestimação do beta para ações pouco transacionadas (baixa liquidez). Porém, a 

superestimação do alfa ajustaria o resultado final, pois se equivaleriam, e seriam 

transversais, ou seja, ocorreriam para todas as ações individualmente nesta condição.  

No agregado, este efeito poderia se multiplicar. O ajuste do beta para reduzir este desvio 

por falta de sincronicidade entre as ações individuais e o mercado seria como se segue. 

BROWN e WARNER (1980) propõe que o beta para estudos de evento com estas 

características deveria ser ajustado pelo efeito capturado pela correlação entre a cotação 

da ação i em t e o mercado em t+1 e também em t-1, reduzindo a dependência da 

correlação ativo-mercado em uma única data potencialmente menos representativa. Há 

trabalhos em finanças sobre a realidade brasileira que já se valeram de tal abordagem 

teórica, como, por exemplo, BATISTELLA, CORRAR, BERGMANN e AGUIAR 

(2004), em estudo de evento sobre governança corporativa e retorno das ações listadas 

na Bovespa, SANVICENTE e MINARDI (1999) sobre os desafios de estimação de 

custo de capital no Brasil, FAMÁ e PENTEADO (2003), sobre os limites do Ibovespa 

como retorno de mercado para cálculo do retorno esperado pelo CAPM. Desta forma 

teríamos um beta ajustado calculado da seguinte maneira: 

Equação (3): 

   
  

      

 

    

 

Onde: 

β: beta ajustado por falta de sincronização  

βk: beta estimado pelo Método dos Mínimos Quadrados. 

 : coeficiente da correlação entre as rentabilidades do índice de retorno do mercado 

entre a t e t–1. 

Dado esta equação, calculam-se regressões com k variando entre –1, 0 e 1, conforme 

apresentado em BATISTELLA, CORRAR, BERGMANN e AGUIAR (2004, p.8): “Se 

k = -1, a regressão envolve os retornos Ri,t e Rm,t-1; se k = 0, a regressão envolve os 

retornos Ri,t e Rm,t;  se k = 1, a regressão envolve os retornos Ri,t e Rm,t+1”. 
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Outros impactos relevantes seriam o efeito da distribuição não normal de retornos nas 

amostras individuais e cross section, ou seja, agregando mais de uma ação, e a 

autocorrelação entre retornos de ações, que afetariam de modo igual todos os modelos 

testados. Estes afetariam potencialmente na medição do retorno anormal em um único 

dia, considerando-se então a possibilidade de reduzir o erro de medição das ferramentas 

estendendo a avaliação do retorno anormal por um período de n dias ao redor da data do 

evento, tema retomado por MACKINLAY (1997) em sua proposta de metodologia para 

estudo de evento. 

 

3.5 Testes estatísticos para o retorno anormal diário e acumulado. 

 

As conclusões sobre os retornos são testadas quanto à sua validade estatística por meio 

dos procedimentos descritos a seguir. 

Primeiramente, as amostras de retornos diários individuais (RA) e acumulados (RAA) 

são testadas quanto a sua normalidade através do teste de Shapiro-Wilk. Em seguida, 

são aplicados dois testes para verificar a significância estatística das conclusões. O teste 

paramétrico T de Student orienta a avaliação de significância quando a amostra possui 

distribuição normal. O teste não paramétrico de Wilcoxon é utilizado quando a amostra 

não possui distribuição normal e, portanto, não se dispões dos pré-requisitos para 

aplicação válida do teste T de Student. 

Adicionalmente indica-se a quantidade de ações (papéis) com retorno positivo (+) ou 

negativo (-) em cada amostra estudada. 

Optou-se por não excluir os outliers da amostra, pois não se conhece os parâmetros 

equivalentes da população de retornos para todo o ciclo de vida das ações da carteira do 

Ibovespa (1965 – atual). 

 

3.6 Cálculo do volume anormal 

 

A determinação do volume anormal baseou-se no modelo apresentado por BENEISH e 

WHALEY (1998, P.1918). 

Para verificar a dimensão de volumes anormalmente altos negociados no mercado 

estabelece-se um Volume Ratio (VR) para controlar a variação pelo efeito da variação 

do mercado, considerado como o total das ações negociadas no mercado a vista da 

Bovespa: 

Equação (4): 

VR = (Vit/Vmt) x (VMm/VMi), onde: 
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VR (Volume Ratio) = Volume de transações anormal controlado pelo volume do 

mercado, medidos em R$. 

Vit = volume diário do ativo i no tempo t 

Vmt = volume diário do mercado 

VMm = média do volume de transações do mercado nos últimos 60 dias pré janela de 

eventos 

VMi = média do volume de transações do ativo i nos últimos 60 dias pré janela de 

eventos 

 

3.7 Comovimento dos betas e R-quadrado 

 

O estudo dos betas para avaliar o comovimento é realizado apenas parcialmente. 

BARBERIS, SHLEIFER e WUERGLER (2003) ao identificarem a ocorrência de 

comovimento para o S&P500 avaliam a correlação entre o beta antes e depois da 

entrada do índice em uma regressão linear univariada, medindo a relação entre cada 

ativo e o S&P500, sendo que para os incluídos neste índice, o mesmo é recalculado 

extraindo-se o peso do mesmo papel no período pós-exclusão. Para os papéis excluídos 

este recálculo é realizado para o período pré-exclusão. A partir daí analisa-se as 

variações do beta (deveria aumentar para as inclusões e diminuir para as exclusões) e o 

R-quadrado da regressão, que expressa a força explicativa da mesma, e que deveria ser 

maior enquanto o papel se mantém no índice. GREENWOOD (2008) utiliza-se de 

procedimento semelhante para o cálculo do comovimento frente ao NIKKEI 225 

Japonês. Um segundo teste é realizado pelos autores para verificar se o comovimento 

com as demais ações do mercado, ou as ações fora do índice, chamadas de off basket, 

em oposição às ações do índice, que seriam on basket (BARBERIS, SHLEIFER e 

WUERGLER, 2003). Trata-se de uma regressão multivariada somando à variável 

independente do primeiro teste variável (is) independente(s), relacionada(s) aos ativos 

off basket. Ocorre que estes autores valem-se de índices amplos de mercado, de domínio 

público, para realizar este segundo teste, os quais não encontram equivalente no 

mercado acionário Brasileiro. Trata-se do NYSE composite e Nasdaq, que 

compreendem todos os papéis negociados nestas duas bolsas americanas, de onde 

proveem todas as 500 ações do S&P500, e, no caso japonês, utiliza-se o TOPIX, índice 

equivalente para o mercado acionário nipônico e que abarca todos os papéis negociados 

na bolsa de Tóquio. Neste trabalho realiza-se o primeiro teste, da relação das inclusões 

ou exclusões com as empresas on basket, e as respectivas análises, permitindo apenas 

indícios sobre o comovimento, não conclusões mais robustas. 

O cálculo do Beta é realizado através da equação (1), com o ajuste por falta de 

sincronicidade, como apresentado anteriormente. O Ibovespa é utilizado como a carteira 

de mercado, porém exclui-se de seu retorno a ação incluída, para o período pós-
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inclusão, e compra-se com o beta obtido no período pré-inclusão ao Ibovespa. Os 

períodos de cálculo são de 252 pregões, e utiliza-se um intervalo de 22 pregões fora os 

dias do mês em que a efetiva entrada da ação no índice ocorreu. De forma equivalente 

para as empresas excluídas do índice, retira-se do retorno do Ibovespa, para o período 

pré-exclusão, o retorno desta ação na composição do índice. A regra de composição do  

período utilizado é a mesma. A interpretação realiza-se pela divisão do beta pós-evento 

dividida pelo beta pré evento (inclusão ou exclusão). A expectativa para o comovimento 

dos betas é que para as inclusões, o beta pós seja maior do que o beta pré-inclusão e 

mais próximo a 1 (beta teórico do mercado). Isto pois ao ser incluída no Ibovespa, 

considerado como representativo do risco de mercado, o ativo deveria estar mais 

próximo do risco de mercado. Ressalvas a este ponto devem ser consideradas, como as 

apresentadas por FAMÁ e PENTEADO (2003) sobre sua constituição por 

negociabilidade e liquidez e não por valor de ativos e representatividade econômica 

setorial de sua carteira; por SANVICENTE e MINARDI (1999) sobre o risco Brasil; e 

por DAMODARAN (1997, 2002) sobre o efeito da escolha da metodologia de cálculo 

do beta e suas implicações. A força explicativa da regressão pós- inclusão deve ser 

maior, indicando quem o beta das empresas que passam a compor o índice, tendem a ter 

maior correlação com a carteira do Ibovespa. A diferença também sinalizaria uma 

alteração de seu parâmetro de risco relativo ao mercado. 

 

3.8 Testes significância dos resultados 

 

Para verificar a significância dos resultados obtidos aplicaram-se testes estatísticos. 

Foram realizados testes de normalidade Shapiro Wilk (indicado para amostras inferiores 

a 2000 observações) nas amostras obtidas em cada estudo de evento, e para aquelas que 

apresentaram distribuição normal, aplicou-se o teste T de Student para verificar a 

robustez estatística dos resultados obtidos, quando  as amostras eram superiores a 30 

observações. Para as amostras inferiores a 30 observações, aplicou-se o teste não 

paramétrico de Sinais.  

3.9 Quadro resumo dos estudos empíricos e medidas para os testes das hipóteses. 

Um quadro resumindo os testes a serem aplicados a cada situação para verificar a 

validade do conjunto de hipóteses levantado neste trabalho é apresentado, acompanhado 

das medidas propostas para aferir os resultados dos testes, conforme a Figura 5. 
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Figura  7 - Resumo das Hipóteses, testes e elementos de medição 

Fonte: preparado pelo autor 
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acumulado em intevalos 

ao redor de D+0

Auxiliar: retorno anormal 

acumulado da janela de 

evento

Volume H10 Volume Ratio anormal

H11
Análise qualitativa e 

quantitativa

H9 (resultados significativos nos Estudos 

1, 2 e3)
 -

 -

 -

Elemento de medição para 

comprovação da Hipótese 

nula

H4 (resultados significativos nos Estudos 

1, 2 e3)
 -

H6 (resultados significativos nos Estudos 

1, 2 e3)

 - H8  -

Retorno

Retorno

 -

Tipo

Retorno

Beta

Data de 

Efetivação

Retorno

Inclusões

Exclusões

-

Data de 

Efetivação

H1 (resultados significativos nos Estudos 

1, 2 e3)

 -

Primeira 

Prévia

-

Primeira 

Prévia

Beta

-

-

H3

Nome do Estudo

-

- -

Comparação 

pré vs pós 

evento para 

252 dias

Tipificação (valores 

em dias com pregões)

 -

Foco do Estudo

Janela de Evento

Janela de Estimação

Intervalo entre as 

Janelas

-

Comparativo dos Retornos

-

 -

Hipóteses 

a verificar 
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4 Análise dos resultados 

 

4.1 Seleção da amostra de ações pesquisadas 

 

Na seleção de amostra identificaram-se as ações ingressantes e retriadas da carteira 

teórica do Ibovespa. A este grupo, excluiu se os papéis cujo motivo da mudança foram 

critérios de exclusão do Ibovespa e aquelas fruto de alterações a estrutura societária, 

como fusões, cisões, aquisições e incorporações.  

Base Pesquisada 

2003-2012 

Total Entradas Saídas 

No.  de 

Observações 

No.  de 

Observações 
% 

No.  de 

Observações 
% 

Eventos 

identificados 
104 60 57,7% 44 42,3% 

Exclusões (*1) 58 21 29,7% 37 84,1% 

Amostra da pesquisa 46 39 73,1% 07 15,9% 

Figura 8 - Entradas e Saídas do Ibovespa 2003-2012: Seleção da Amostra da Pesquisa 

 (*1): fusões / cisões / aquisições / incorporações / fechamento de  capital / encerramento 

de atividade / participação em menos de 80%  dos pregões da janela de estimação . 

Fonte: análise do autor a partir de dados da BMFBovespa 

 
   

 

Figura 9 – Amostra de Pesquisa – Composição de entradas e saídas 

No. Empresa Ação
Data de entrada 

no Ibovespa
No. Empresa Ação

Data de entrada 

no Ibovespa

1 Caemi CMET4       01/09/2004 21 Telemig Part. TMCP4       02/05/2008

2 Gerdau GOAU4       02/05/2005 22 Ultrapar UGPA4       02/05/2008

3 Unibanco UBBR11      02/05/2005 23 Usiminas USIM3       02/05/2008

4 Sadia SDIA4       01/09/2005 24 Redecard RDCD3 01/09/2008

5 CCR CCRO3       02/05/2006 25 MMX MMXM3 01/09/2009

6 ALL ALLL11 01/09/2006 26 LLX LLXL3 04/01/2010

7 Natura NATU3 01/09/2006 27 MRV MRVE3 04/01/2010

8 CBD PCAR4       01/09/2006 28 OGX OGXP3 04/01/2010

9 TAM TAMM4 01/09/2006 29 PDG PDGR3 04/01/2010

10 Cyrella Realty CYRE3 02/01/2007 30 Ecodiesel ECOD3 03/05/2010

11 Gol GOLL4 02/01/2007 31 Brookfield BISA3       01/09/2010

12 Cpfl Energia CPFE3 02/05/2007 32 Marfrig MRFG3 01/09/2010

13 Lojas Renner LREN3       02/05/2007 33 Hipermarcas HYPE3 03/01/2011

14 Submarino BTOW3 03/09/2007 34 Brasil Malls BRML3 05/09/2011

15 Duratex DURA4       03/09/2007 35 Hering HGTX3       05/09/2011

16 Gafisa GFSA3 03/09/2007 36 DASA DASA3       02/01/2012

17 Lojas Americanas LAME4       03/09/2007 37 Localiza RENT3       02/01/2012

18 Nossa Caixa BNCA3 02/01/2008 38 Cetip CTIP3 03/09/2012

19 JBS JBSS3 02/05/2008 39 Suzano SUZB5       03/09/2012

20 Rossi RSID3       02/05/2008

No. Empresa Ação Data de entrada 

no Ibovespa

No. Empresa Ação Data de entrada 

no Ibovespa1 Inepar INEP4       02/09/2002 5 Eletropaulo ELPL5       01/09/2006

2 Tractebel TBLE3       02/05/2005 6 Comgas CGAS5       01/09/2009

3 Caemi CMET4       02/05/2006 7 Celesc CLSC6       01/09/2009

4 Cemig CMIG3       01/09/2006

Total de Empresas: 39

Total de Empresas Excluídas: 7

Total Entradas + Inclusões no Ibovespa entre 2003-2012: 46 

Entradas - Inclusões no Ibovespa entre 2003-2012
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Fonte: preparado pelo autor com base em dados da Economática ® e BMFBovespa 

Também se optou por excluir aqueles papéis que não foram negociados em ao menos 

80% dos pregões da janela de estimação. De uma amostra de 60 entradas no Ibovespa, 

21 foram excluídas pelos motivos já citados, restando uma amostra de 39. Para o estudo 

com janela de estimação de dois anos, esta amostra reduz-se a 31 ações. Das exclusões, 

37 das 44 ações identificadas foram descartadas, chegando-se a uma amostra de 

pesquisa de somente 7 ações excluídas do Ibovespa. Os dados encontram-se na Figura 

8. As ações consideradas nas amostras encontram-se na Figura 9.  

Nos trinta eventos (datas) de alteração da carteira teórica do Ibovespa entre 2003 e 

2012, somente em oito deles não houve mudanças na carteira (26,7%), conforme a 

Figura 9. 

 

4.2 Retorno das ações incluídas na carteira do Ibovespa – Data de Efetivação 

 

Verifica-se ao comparar as Figuras 10, 11 e 12 as semelhanças e diferenças de medição 

do retorno diário e retorno acumulado entre os três estudos. O primeiro parece seguir 

um padrão mais próximo, com retornos diários maiores no início, enquanto que para os 

reronos acumulados, na janela de 120 dias este é positivo no período e é negativo nos 

demais. Considera-se para análise do retorno das ações incluídas na carteira do Ibovespa 

estudo de evento cuja janela de estimação é de 120 dias (Estudo 1) e outro cuja janela é 

de 252 dias (Estudo 2), para comparar a variação de curto prazo dos preços. Quando se 

toma a janela de estimação de 120, acrescidos dos 5 dias de intervalo entre janela de 

estimação e de evento, o período de estimação está dentro dos dois últimos quartis do 

ano que antecede a reavaliação da carteira do Ibovespa, de modo que os agentes 

econômicos poderiam estar incorporando no preço dos possíveis novos ingressantes um 

prêmio, caso este houvesse, condizente com aspectos do efeito índice.  

A Hipótese H1-0 considera que os preços dos ativos incluídos na carteira do Ibovespa 

para o período 2003-2012 não sofrem aumentos significativas na data de efetivação. 

Ao analisar o retorno anormal (RA) ao redor da data de entrada (D+0) dos papéis na 

carteira teórica do Ibovespa não se verifica a ocorrência destes para os três formatos de 

estudo de evento utilizados, como apresentado na Tabela 1. Os valores obtidos, de 

0,28%, 0,25% e 0,74% não são significativos após os testes. Eventos de retornos 

anormais positivos e significativos ocorrem em D-21 (Janela de Estimação de 252 dias), 

D-19 (nos três estudos) e D+21 (Janela de estimação de 120 dias), e retorno anormal 

negativo em D-13 (novamente para a Janela de Estimação de 252 dias) e D+15 (idem). 

Nas Tabelas, os eventos anormais significativos a 5% ou menos estão grifados para 

destaque. Pelo analisado verificou-se que não ocorrem retornos anormais 

estatisticamente significantes em D+0 ou nos dias imediatamente anteriores ou 

posteriores. Estes resultados nos fariam aceitar H0-0 e considerar que há indícios da não 
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ocorrência do efeito índice no recorte pesquisado, como observado por PROCIANOY e 

VERDI (2006), e por SERRA, LIMA, MARTELANC e LIMA (2010). 

 

Figura 10 - Evolução temporal dos retornos anormais diários (RA Dia) e acumulados (RAA) – 

Janela de Estimação de 120 dias. 

Fonte: preparado pelo autor, com dados obtidos na Economática ® 

 

 

Figura 11 - Evolução temporal dos retornos anormais diários (RA Dia) e acumulados (RAA) – 

Janela de Estimação de 252 dias 

Fonte: preparado pelo autor, com dados obtidos na Economática ® 
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Figura 12 - Evolução temporal dos retornos anormais diários (RA Dia) e acumulados (RAA) – 

Janela de Evento Longa 

Fonte: preparado pelo autor, com dados obtidos na Economática ® 

A medição de retornos anormais acumulados (Tabela 2) a partir de D-22 é significativa 

para o início do período, em especial para a Janela de Estimação de 120 dias (Estudo 1). 

Observam-se retornos anormais positivos entre D-19 a D-14, respectivamente 2,32% a 

2,65%, significativos a 1,0% e 0,2%, com um pico de retorno anormal de 2,81% a 0,7% 

em D-15. Na janela de estimação de 252 dias (Estudo 2) os retornos anormais somente 

se verificam entre D-22 e D-19, com 2,00% a 3,4% de significância. Este 

comportamento de alta no início do período e baixa subsequente é coerente com o 

estudo de SERRA, LIMA, MARTELANC  e LIMA (2010).  

Já para os intervalos pesquisados, encontram-se somente uma ocorrência de retorno 

anormal. Esta ocorre no Estudo 2 (de 252 dias de Janela de Estimação), e somente no 

período entre (-15,+30), em que é significativamente negativo a 1,4%, para o retorno 

acumulado de -4,24%, semelhante ao observado por PROCIANOY e VERDI (2006), 

porém neste caso para uma janela menor, de até 11 dias (Tabela 3). Este resultado, em 

que não se verifica retornos anormais ao redor do dia de entrada das ações não 

corresponde à ocorrência do efeito índice, porém indica que há um movimento de 

retornos negativo que pode ser verificado. 
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Tabela 1 – Entradas – Janela de Evento ao redor da Data de Entrada – Retorno Anormal 

Diário nos Estudos de Evento 

Legenda: J.E.: janela de evento; R.A.:retorno anormal diário; Ações +/-: quantidade e ações com retorno superior ou 

inferior zero; Norm.: normalidade.

 

Fonte: preparado pelo autor, com dados obtidos na Economática ® 

 

 

 

 

 

J.E. RA Wilcoxon RA Wilcoxon RA Wilcoxon

53d. t p-value  +  - t p-value  +  - t p-value  +  -

-22 -0,17% 0,201       0,410- 0,684   S 16 23 -0,24% 0,115       0,541- 0,592   N 15 24 -0,31% 0,136       0,619- 0,541   S 10 21

-21 1,11% 0,015        ** 2,689 0,011   ** N 22 17 0,91% 0,066       2,144 0,038   N 20 19 0,58% 0,132       0,361 0,720   S 18 13

-20 0,13% 0,406       0,354 0,725   S 24 15 0,20% 0,406       0,574 0,569   S 22 17 0,29% 0,179       0,680 0,502   S 20 11

-19 1,25% 0,002        *** 3,196 0,003   *** S 25 14 1,13% 0,005        *** 2,966 0,005   *** S 24 15 0,96% 0,020        ** 1,534 0,136   S 20 11

-18 -0,10% 0,303       0,213- 0,832   S 18 21 -0,14% 0,234       0,306- 0,761   S 17 22 -0,11% 0,240       1,193 0,242   S 13 18

-17 0,39% 0,075       1,140 0,261   S 24 15 0,14% 0,226       0,433 0,667   S 20 19 0,09% 0,377       1,311 0,200   S 15 16

-16 -0,32% 0,051       0,900- 0,374   N 13 26 -0,39% 0,059       1,120- 0,270   N 14 25 -0,59% 0,037        * 0,730 0,471   S 11 20

-15 0,53% 0,053       1,606 0,116   S 24 15 0,36% 0,126       1,082 0,286   S 23 16 0,31% 0,340       0,967 0,341   S 18 13

-14 -0,17% 0,494       0,403- 0,690   S 20 19 -0,36% 0,338       0,891- 0,378   S 20 19 -0,18% 0,407       0,793 0,434   N 17 14

-13 -0,76% 0,017        ** 2,135- 0,039   S 15 24 -0,94% 0,007        *** 2,650- 0,012   ** S 14 25 -1,13% 0,003        *** 0,077- 0,939   S 10 21

-12 0,33% 0,234       0,975 0,336   S 20 19 0,13% 0,450       0,373 0,711   S 17 22 -0,09% 0,312       0,139- 0,890   S 14 17

-11 -0,24% 0,213       0,750- 0,458   S 17 22 -0,31% 0,132       0,939- 0,354   S 17 22 -0,26% 0,217       0,322- 0,749   S 14 17

-10 0,01% 0,256       0,022 0,983   N 19 20 -0,10% 0,135       0,273- 0,787   N 17 22 0,42% 0,377       0,022- 0,982   N 16 15

-9 -0,04% 0,379       0,163- 0,872   S 20 19 -0,13% 0,256       0,486- 0,630   S 19 20 -0,34% 0,145       0,229- 0,821   S 15 16

-8 -0,33% 0,182       0,761- 0,451   S 16 23 -0,32% 0,107       0,854- 0,398   S 15 24 -0,53% 0,074       0,522- 0,606   N 14 17

-7 0,15% 0,390       0,455 0,652   S 18 21 0,01% 0,478       0,025 0,980   S 16 23 -0,11% 0,217       0,567- 0,575   S 11 20

-6 -0,18% 0,303       0,645- 0,523   S 18 21 -0,23% 0,265       0,875- 0,387   S 20 19 -0,46% 0,164       0,792- 0,435   S 16 15

-5 -0,24% 0,070       0,845- 0,403   S 14 25 -0,26% 0,050        * 0,921- 0,363   S 13 26 -0,26% 0,189       0,936- 0,357   S 12 19

-4 0,55% 0,053       1,679 0,101   S 23 16 0,32% 0,209       0,973 0,337   S 20 19 0,07% 0,461       0,839- 0,408   S 17 14

-3 0,33% 0,075       0,917 0,365   N 21 18 0,32% 0,077       0,996 0,326   N 21 18 0,28% 0,222       0,655- 0,518   S 16 15

-2 0,52% 0,095       1,340 0,188   S 25 14 0,43% 0,141       1,159 0,254   S 24 15 0,31% 0,340       0,496- 0,624   S 16 15

-1 -0,51% 0,161       1,101- 0,278   S 18 21 -0,47% 0,175       1,238- 0,223   S 19 20 -0,76% 0,052       0,782- 0,441   S 12 19

0 0,28% 0,293       0,475 0,638   S 21 18 0,25% 0,318       0,448 0,657   S 21 18 0,74% 0,088       0,505- 0,617   S 19 12

1 0,17% 0,243       0,434 0,667   S 23 16 0,05% 0,353       0,118 0,907   S 22 17 0,04% 0,319       0,453- 0,654   S 18 13

2 -0,34% 0,201       0,907- 0,370   S 17 22 -0,48% 0,112       1,289- 0,205   S 18 21 -0,34% 0,234       0,562- 0,578   S 14 17

3 -0,35% 0,193       1,263- 0,214   S 20 19 -0,38% 0,171       1,258- 0,216   S 20 19 -0,82% 0,020        ** 0,877- 0,387   S 13 18

4 0,34% 0,132       1,138 0,262   S 23 16 0,10% 0,358       0,298 0,767   S 21 18 0,20% 0,438       0,769- 0,448   S 15 16

5 0,47% 0,118       1,096 0,280   S 23 16 0,48% 0,164       1,067 0,293   S 23 16 0,21% 0,326       0,713- 0,482   S 15 16

6 0,58% 0,030        * 1,779 0,083   S 26 13 0,46% 0,064       1,433 0,160   S 21 18 0,49% 0,088       0,517- 0,609   S 16 15

7 -0,04% 0,494       0,142- 0,888   S 21 18 -0,17% 0,328       0,608- 0,547   S 19 20 -0,28% 0,200       0,599- 0,554   S 14 17

8 0,28% 0,193       0,818 0,418   S 22 17 0,07% 0,395       0,201 0,842   N 20 19 0,31% 0,240       0,452- 0,655   S 14 17

9 -0,31% 0,164       0,945- 0,351   S 16 23 -0,54% 0,050        * 1,741- 0,090   S 15 24 -0,62% 0,056       0,661- 0,514   S 11 20

10 -0,29% 0,338       0,467- 0,643   N 22 17 -0,16% 0,284       0,265- 0,792   N 22 17 -0,30% 0,305       0,733- 0,469   N 16 15

11 -0,29% 0,274       0,811- 0,423   S 20 19 -0,46% 0,141       1,209- 0,234   S 17 22 -0,68% 0,044        * 0,951- 0,349   S 13 18

12 -0,27% 0,270       0,645- 0,523   S 20 19 -0,47% 0,221       1,159- 0,254   S 19 20 -0,13% 0,492       0,988- 0,331   S 17 14

13 -0,02% 0,412       0,042- 0,967   S 19 20 -0,19% 0,318       0,421- 0,676   S 19 20 -0,27% 0,217       1,075- 0,291   S 16 15

14 0,12% 0,472       0,367 0,716   S 22 17 -0,06% 0,209       0,180- 0,858   N 18 21 -0,14% 0,184       1,072- 0,292   S 12 19

15 -0,52% 0,079       1,604- 0,117   S 17 22 -0,63% 0,023       2,051- 0,047   * S 14 25 -0,46% 0,076       1,189- 0,244   S 12 19

16 -0,20% 0,251       0,660- 0,513   S 16 23 -0,20% 0,256       0,630- 0,533   S 17 22 -0,67% 0,012        ** 1,367- 0,182   S 10 21

17 0,42% 0,095       1,151 0,257   S 23 16 0,48% 0,118       1,185 0,243   S 23 16 0,30% 0,326       1,311- 0,200   S 15 16

18 0,44% 0,193       1,071 0,291   S 22 17 0,42% 0,164       1,082 0,286   S 21 18 0,74% 0,044        * 1,082- 0,288   S 21 10

19 -0,55% 0,039       1,836- 0,074   S 13 26 -0,50% 0,054       1,786- 0,082   S 14 25 -0,59% 0,027        * 1,225- 0,230   S 10 21

20 -0,10% 0,358       0,269- 0,789   S 17 22 -0,21% 0,288       0,592- 0,557   S 17 22 -0,09% 0,430       1,194- 0,242   S 15 16

21 1,10% 0,018        ** 2,536 0,015   ** S 23 16 0,80% 0,046        * 1,952 0,058   S 24 15 0,67% 0,082       0,966- 0,342   S 20 11

22 -0,09% 0,308       0,228- 0,821   S 18 21 -0,20% 0,369       0,528- 0,601   S 20 19 0,11% 0,370       0,931- 0,359   S 17 14

23 0,01% 0,494       0,027 0,979   S 18 21 -0,02% 0,390       0,082- 0,935   S 17 22 -0,24% 0,205       0,959- 0,345   S 12 19

24 -0,20% 0,293       0,623- 0,537   S 17 22 -0,38% 0,138       1,070- 0,291   S 15 24 -0,18% 0,319       0,964- 0,343   S 15 16

25 0,10% 0,126       0,307 0,760   S 23 16 0,19% 0,115       0,607 0,548   N 24 15 0,21% 0,071       0,904- 0,373   N 19 12

26 -0,17% 0,323       0,505- 0,616   S 17 22 -0,32% 0,213       1,045- 0,303   S 19 20 -0,39% 0,173       0,988- 0,331   S 13 18

27 0,07% 0,265       0,196 0,845   S 24 15 0,01% 0,303       0,026 0,979   S 23 16 0,00% 0,415       0,969- 0,340   S 17 14

28 0,05% 0,461       0,133 0,895   S 23 16 0,02% 0,472       0,060 0,953   S 20 19 -0,19% 0,461       0,994- 0,328   S 17 14

29 -0,13% 0,406       0,383- 0,704   S 20 19 -0,37% 0,081       1,068- 0,292   S 17 22 -0,14% 0,355       1,048- 0,303   S 16 15

30 -0,11% 0,343       0,310- 0,759   S 20 19 -0,24% 0,179       0,706- 0,485   S 18 21 -0,17% 0,333       1,112- 0,275   S 17 14

Teste T
Norm.

Ações

Entradas - J.Estimação 252d / J Evento 53dEntradas - J.Estimação 120d / J.Evento 53d Entrada - J.Estimação 252d / J.Evento 283d

Teste T
Norm.

AçõesTeste T
Norm.

Ações
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Tabela 2 – Entradas – Janela de Evento ao redor da Data de Entrada – Retorno Anormal 

Acumulado nos Estudos de Evento 

Legenda: J.E.: janela de evento; R.A.:retorno anormal diário; Ações +/-: quantidade e ações com retorno superior ou 

inferior zero; Norm.: normalidade.

 

Fonte: preparado pelo autor, com dados obtidos na Economática ® 

 

 

 

 

J.E. Wilcoxon Wilcoxon Wilcoxon

53d. t p-value  +  - t p-value  +  - t p-value  +  -

-22 -0,17%        0,201 0,410- 0,684   S 16 23 -0,24% 0,115       0,541- 0,592   N 15 24 -0,31% 0,136       0,962- 0,343   S 10 21

-21 0,94%        0,050  * 1,556 0,128   S 22 17 0,67% 0,251       1,007 0,320   S 20 19 0,28% 0,484       0,919- 0,365   N 15 16

-20 1,07%        0,054 1,595 0,119   N 24 15 0,87% 0,260       1,237 0,224   N 21 18 0,58% 0,477       0,901- 0,375   N 12 19

-19

2,32%

       0,002  *** 2,955 0,005   

N 28 11 2,00% 0,034       

 * 2,391 0,022   **

N 21 18 1,57% 0,205       

0,834- 0,411   

N 15 16

-18 2,22%        0,021  ** 2,229 0,032   N 25 14 1,86% 0,092       1,790 0,081   N 21 18 1,45% 0,184       0,845- 0,405   N 18 13

-17 2,61%        0,007  *** 2,760 0,009   S 26 13 2,00% 0,071       1,981 0,055   N 21 18 1,55% 0,082       0,835- 0,410   N 19 12

-16 2,29%        0,015  ** 2,333 0,025   S 25 14 1,61% 0,118       1,521 0,137   S 22 17 0,93% 0,278       0,872- 0,390   N 16 15

-15 2,81%        0,005  *** 2,872 0,007   *** S 25 14 1,96% 0,062       1,818 0,077   N 23 16 1,25% 0,312       0,844- 0,405   N 15 16

-14 2,65%        0,013  ** 2,704 0,010   *** S 24 15 1,60% 0,158       1,443 0,157   S 21 18 1,06% 0,399       0,854- 0,400   S 15 16

-13 1,89%        0,068 1,883 0,067   S 23 16 0,66% 0,379       0,574 0,569   S 21 18 -0,11% 0,265       0,924- 0,363   S 12 19

-12 2,23%        0,070 1,941 0,060   S 22 17 0,79% 0,369       0,602 0,551   S 21 18 -0,20% 0,384       0,928- 0,361   S 14 17

-11 1,99%        0,075 1,635 0,110   S 23 16 0,48% 0,364       0,349 0,729   S 22 17 -0,47% 0,370       0,949- 0,350   S 15 16

-10 1,99%        0,086 1,545 0,131   S 25 14 0,37% 0,456       0,250 0,804   S 20 19 -0,04% 0,438       0,926- 0,362   S 15 16

-9 1,95%        0,092 1,448 0,156   S 24 15 0,24% 0,406       0,160 0,874   S 22 17 -0,38% 0,422       0,948- 0,350   S 15 16

-8 1,62%        0,115 1,183 0,244   S 24 15 -0,08% 0,483       0,053- 0,958   S 20 19 -0,93% 0,362       0,976- 0,337   S 16 15

-7 1,78%        0,123 1,199 0,238   S 25 14 -0,07% 0,472       0,045- 0,964   S 21 18 -1,05% 0,305       0,979- 0,335   S 14 17

-6 1,60%        0,151 1,083 0,285   S 23 16 -0,31% 0,417       0,190- 0,851   S 20 19 -1,52% 0,272       0,998- 0,326   S 15 16

-5 1,36%        0,186 0,921 0,363   S 21 18 -0,57% 0,369       0,350- 0,729   S 20 19 -1,79% 0,217       1,013- 0,319   S 14 17

-4 1,91%        0,121 1,239 0,223   S 23 16 -0,24% 0,390       0,142- 0,888   S 21 18 -1,71% 0,179       1,000- 0,325   S 15 16

-3 2,24%        0,084 1,364 0,181   S 23 16 0,07% 0,467       0,039 0,969   S 21 18 -1,42% 0,298       0,975- 0,337   S 15 16

-2 2,77%        0,047  * 1,595 0,119   S 24 15 0,50% 0,395       0,261 0,796   S 22 17 -1,10% 0,370       0,954- 0,348   S 17 14

-1 2,25%        0,088 1,227 0,227   S 23 16 0,03% 0,494       0,016 0,987   S 20 19 -1,88% 0,240       0,989- 0,330   S 15 16

0 2,53%        0,061 1,432 0,160   S 25 14 0,28% 0,412       0,155 0,878   S 20 19 -1,11% 0,333       0,957- 0,346   S 16 15

1 2,70%        0,047  * 1,432 0,160   S 23 16 0,33% 0,333       0,173 0,864   S 21 18 -1,07% 0,469       0,947- 0,351   S 17 14

2 2,37%        0,075 1,211 0,233   S 25 14 -0,15% 0,445       0,075- 0,940   S 19 20 -1,42% 0,348       0,968- 0,341   S 15 16

3 2,02%        0,090 1,016 0,316   S 25 14 -0,54% 0,467       0,256- 0,799   S 19 20 -2,27% 0,253       1,020- 0,316   S 14 17

4 2,36%        0,100 1,150 0,257   S 25 14 -0,44% 0,417       0,197- 0,845   S 19 20 -2,06% 0,253       1,011- 0,320   S 13 18

5 2,83%        0,079 1,404 0,168   S 26 13 0,03% 0,489       0,016 0,987   S 18 21 -1,85% 0,240       0,997- 0,327   S 13 18

6 3,41%        0,064 1,673 0,103   S 24 15 0,50% 0,478       0,233 0,817   S 18 21 -1,35% 0,319       0,965- 0,342   S 13 18

7 3,37%        0,090 1,554 0,129   S 24 15 0,33% 0,450       0,146 0,885   S 18 21 -1,63% 0,272       0,984- 0,333   S 14 17

8 3,65%        0,084 1,650 0,107   S 24 15 0,40% 0,423       0,175 0,862   S 18 21 -1,31% 0,326       0,955- 0,347   S 14 17

9 3,34%        0,107 1,460 0,152   S 24 15 -0,14% 0,364       0,062- 0,951   S 17 22 -1,95% 0,234       0,996- 0,327   S 13 18

10 3,06%        0,197 1,275 0,210   S 22 17 -0,31% 0,379       0,122- 0,903   S 17 22 -2,27% 0,189       1,021- 0,316   S 14 17

11 2,77%        0,256 1,155 0,255   S 20 19 -0,77% 0,343       0,298- 0,767   S 16 23 -2,97% 0,173       1,065- 0,296   S 14 17

12 2,50%        0,238 1,010 0,319   S 20 19 -1,24% 0,279       0,470- 0,641   S 16 23 -3,10% 0,164       1,075- 0,291   S 14 17

13 2,48%        0,230 1,009 0,319   S 20 19 -1,43% 0,260       0,540- 0,592   S 17 22 -3,38% 0,120       1,094- 0,283   S 12 19

14 2,60%        0,205 1,057 0,297   S 22 17 -1,49% 0,230       0,562- 0,578   S 17 22 -3,52% 0,145       1,091- 0,284   S 14 17

15 2,08%        0,265 0,820 0,417   S 22 17 -2,12% 0,161       0,785- 0,437   S 16 23 -3,99% 0,108       1,111- 0,275   S 13 18

16 1,88%        0,279 0,763 0,450   S 20 19 -2,32% 0,168       0,854- 0,399   S 16 23 -4,69% 0,088       1,146- 0,261   S 14 17

17 2,30%        0,213 0,929 0,359   S 23 16 -1,84% 0,205       0,674- 0,504   S 16 23 -4,38% 0,088       1,135- 0,265   S 13 18

18 2,74%        0,179 1,111 0,273   S 22 17 -1,42% 0,179       0,518- 0,608   S 16 23 -3,62% 0,120       1,085- 0,286   S 13 18

19 2,19%        0,308 0,861 0,395   S 20 19 -1,92% 0,118       0,686- 0,497   S 15 24 -4,23% 0,074       1,118- 0,272   S 11 20

20 2,09%        0,358 0,787 0,436   S 18 21 -2,13% 0,121       0,730- 0,470   S 14 25 -4,32% 0,082       1,117- 0,273   S 12 19

21 3,19%        0,213 1,176 0,247   S 20 19 -1,33% 0,205       0,438- 0,664   S 15 24 -3,63% 0,132       1,075- 0,291   S 12 19

22 3,10%        0,193 1,164 0,252   S 21 18 -1,53% 0,171       0,516- 0,609   S 16 23 -3,52% 0,145       1,057- 0,299   S 12 19

23 3,11%        0,201 1,131 0,265   S 23 16 -1,55% 0,164       0,524- 0,603   S 17 22 -3,77% 0,124       1,062- 0,297   S 12 19

24 2,90%        0,221 1,044 0,303   S 23 16 -1,93% 0,158       0,636- 0,529   S 17 22 -3,95% 0,105       1,064- 0,296   S 12 19

25 3,00%        0,221 1,074 0,290   S 23 16 -1,74% 0,171       0,563- 0,577   S 18 21 -3,73% 0,149       1,050- 0,302   S 13 18

26 2,83%        0,217 0,993 0,327   S 23 16 -2,06% 0,151       0,651- 0,519   S 17 22 -4,14% 0,120       1,075- 0,291   S 13 18

27 2,90%        0,226 1,002 0,323   S 22 17 -2,05% 0,144       0,639- 0,526   S 16 23 -4,15% 0,124       1,067- 0,294   S 13 18

28 2,95%        0,243 1,026 0,311   S 20 19 -2,02% 0,110       0,628- 0,534   N 15 24 -4,34% 0,105       1,072- 0,292   N 13 18

29 2,82%        0,234 1,024 0,312   N 21 18 -2,40% 0,097       0,763- 0,450   N 13 26 -4,49% 0,116       1,079- 0,289   N 13 18

30 2,71%        0,230 0,996 0,325   N 22 17 -2,63% 0,100       0,872- 0,388   N 15 24 -4,67% 0,091       1,087- 0,286   N 12 19
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Tabela 3 – Entradas – Janela de Evento ao redor da Data de Entrada – Retorno Anormal 

Acumulado nos Intervalos Especificados 

Legenda: J.E.: janela de evento; R.A.:retorno anormal diário; Ações +/-: quantidade e ações com retorno superior ou 

inferior zero; Norm.: normalidade.

 

Fonte: preparado pelo autor, com dados obtidos na Economática ® 

Com estes resultados, para a data de efetivação da entrada de papéis na carteira do 

Ibovespa, rejeita-se a ocorrência do efeito índice na observação de 120 dias de 

estimação e na observação com janela de evento mais longa, o que nos leva a aceitar a 

Hipótese nula H1-0. Para a observação com 252 dias de estimação e janela de 53 dias 

(Estudo 2), rejeita-se H1-0, porém observa-se um comportamento nos retornos mais 

consistente. Estes são positivos até D+19 e negativos no acumulado do período entre D-

15 e D+30, indicando uma variação significativa no preço dos ativos dentro da janela de 

evento. Do ponto de vista da lógica da regressão, com o beta construído dentro dos 

limites do período de estimação da nova carteira, a variação de retornos observada 

indica que o preço das ações na data de mudança não teve retorno anormal, coerente 

com o conceito de que o preço já havia sido ajustado ao longo do período e com a 

eficiência do mercado. Porém, frente ao mesmo período, o retorno após a entrada no 

Ibovespa foi anormalmente negativo entre (-15,+30), levantando a possibilidade de que, 

para os ativos incluídos no índice, não haveria aumento consistente na demanda do 

mesmo após o evento de inclusão, e precificar-se-ia (para baixo), esta expectativa. 

Adicionalmente, esta situação seria coerente com a hipótese da liquidez, pois ativos com 

maior possibilidade de negócios, como os adicionados ao Ibovespa teriam pela maior 

visibilidade aos investidores, tenderiam a ter uma redução no preço via redução do 

prêmio por falta de liquidez. As demais considerações perante a teoria serão 

apresentadas à frente, em conjunto com as considerações sobre o volume. 

 

4.3 Retorno das ações incluídas na carteira do Ibovespa – Primeira Prévia 

 

Para a data de primeira prévia do Ibovespa como D+0 do estudo de evento, encontra-se 

situação diferente da verificada na data de efetivação analisada anteriormente. De certa 

forma, dado que as regras de cálculo e de divulgação da Ibovespa são conhecidas de 

Wilcoxon Wilcoxon

t p-value  +  - t p-value  +  - t p-value  +  -

(-1,+1) -0,06%        0,412 0,072- 0,943   N 22 17 -0,17% 0,494       0,231- 0,819   S 20 19 0,02% 0,407       0,032 0,975   N 20 19

(-2,+2) 0,13%        0,450 0,126 0,901   S 20 19 -0,22% 0,395       0,251- 0,804   S 20 19 -0,01% 0,445       0,005- 0,996   S 20 19

(-3,+3) 0,10%        0,494 0,092 0,927   S 18 21 -0,29% 0,318       0,285- 0,777   S 19 20 -0,54% 0,200       0,495- 0,624   S 19 20

(-4,+4) 0,99%        0,270 0,773 0,445   S 20 19 0,13% 0,478       0,099 0,922   S 19 20 -0,27% 0,333       0,195- 0,847   S 19 20

(-5,+5) 1,22%        0,164 0,916 0,365   S 23 16 0,34% 0,395       0,270 0,788   S 19 20 -0,32% 0,348       0,248- 0,806   S 19 20

(-5,15) 0,48%        0,318 0,277 0,783   S 20 19 -1,92% 0,151       0,970- 0,338   S 18 21 -1,90% 0,079       1,273- 0,213   S 18 21

(-5,30) 1,10%        0,343 0,559 0,580   S 20 19 -0,31% 0,379       0,122- 0,903   S 17 22 -2,42% 0,076       1,142- 0,262   S 17 22

(-15,20) -0,20%        0,348 0,087- 0,931   N 19 20 -3,74% 0,031        ** 1,592- 0,120   S 14 25 -4,78% 0,211       0,800- 0,430   N 14 25

(-10,10) 1,07% 0,313       0,536 0,595   S 22 17 -0,78% 0,260       0,439- 0,663   S 18 21 -1,29% 0,141       0,857- 0,398   S 18 21

(-15,30) 0,42% 0,450       0,176 0,861   N 19 20 -4,24% 0,014        ** 1,776- 0,084   N 13 26 -4,31% 0,046        * 1,604- 0,119   S 13 26

(-22,30) 2,71% 0,230       0,996 0,325   N 22 17 -2,63% 0,100       0,872- 0,388   N 15 24 -4,52% 0,091       1,112- 0,275   S 15 24
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antemão, seria possível antecipar com algum esforço a entrada de novas ações na 

carteira teórica. Com isto, a divulgação da prévia passa a ser relevante na dinâmica de 

preço e retorno dos ativos. Arbitradores poderiam construir posição comprando ativos 

com maior probabilidade de entrada no Ibovespa para atender a demanda de 

investidores que buscam replicar a carteira do índice, como gestores de fundo, que 

deveriam buscar os novos papéis da carteira o mais próximo da sua efetiva inclusão na 

carteira teórica para minimizar o tracking error.  

Na janela de estimação de 120 dias (Estudo 1), encontram se retornos anormais 

positivos significativos, em D-2 e D+1, de 1,15% e 0,90% respectivamente, 

corroborando a Hipótese H4-1. Há outros eventos de retorno positivo anormal 

significativo em D+16 (0,56%) e D+27 (0,64%), o que poderia indicar uma persistência 

dos preços em um patamar mais elevado, comparado a partir da persistência dos 

retornos frente ao observado antes da prévia, conforme apresentado na Tabela 4. Este 

resultado dá indícios de que frente aos preços antes do anúncio poderia haver o 

estabelecimento de um novo nível de retorno. Entretanto, a visão acumulada (RAA) 

apresentada na Tabela 7 é significativa, e positiva, somente entre D-20 e D-16. Na visão 

diária (RA) os retornos nesta parte inicial da janela não são significativamente 

anormais, e há em  D-15 um valor significativo negativo. Desta forma pode-se afirmar 

que há indícios de que os retornos anormais positivos em torno da data de anúncio não 

são permanentes, mas retornam ao longo do tempo a retornos não significativamente 

diferentes de zero ao final do período, apesar de serem positivas, como apresentado nos 

intervalos da Tabela 8. Tal situação é parcialmente coerente com a hipótese teórica de 

pressão de preços (HPP), pois trata se da data de anúncio e não da data de efetivação da 

mudança da carteira, como originalmente formulada por SHLEIFER (1986). Este 

resultado é mais significativo por ser verificado com o beta estimado dentro do período 

de aferição do Ibovespa, onde em um mercado teoricamente eficiente todas as 

informações deveriam estar incorporadas ao preço. Não se pode porém afirma sobre 

violação da eficiência de mercado, pois os retornos anormais são revertidos em um 

período relativamente curto, como demonstra a não ocorrência de retornos anormais 

significativos nos intervalos de (-1,+1) a (-1,+5), conforma a Tabela 8. A verificação de 

retornos anormais na janela de eventos da primeira prévia também é encontrada por 

SERRA, LIMA, SERRA e MARTELANC (2010). 

Para a janela de evento de 53 dias e que coincide com a aferição do Ibovespa (252 dias 

de estimação, ou estudo 2) o retorno anormal positivo em D-1 persiste, em 1,01% a 

0,1% de significância. Também se encontram reternos anormais em datas anteriores 

(Tabela 5), corroborando novamente H4-1. Não há a persistência deste retorno na visão 

acumulada (RAA), que de fato torna-se negativa para todo o período, mas não 

significativamente diferente de zero. Tampouco os intervalos medidos (Tabela 6) 

indicam a persistência deste retorno positivo.  

Já no estudo com a janela de estimação não coincidente com o período de apuração do 

Ibovespa não se encontram retornos anormais em nenhuma medida, rejeitando H4-1 

neste estudo e aceitando H4-0. 
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As Figuras 13 a 15 apresentam a evolução dos retornos anormais diários e acumulados 

compreendidos na janela de evento, com os dados apresentados nas Tabelas 5 e 6. No 

estudo de evento com janela de estimação mais curta o retorno anormal positivo é 

consistente ao longo de todo o período pós-anúncio, apesar de significativo somente em 

3 datas neste período, como mencionado anteriormente (D+1, D+16 e D+27). Uma 

análise estatística do acumulado em (0,+30) poderia ser conduzida para verificar sua 

relevância.Na comparação com o obtido na Figura 12 há indícios do efeito de uma 

janela de estimação maior para o cálculo do beta (e também do intercepto da regressão), 

em que o preço dos entrantes já consideraria o aumento do ativo por conta de sua 

entrada no Ibovespa. Os valores acumulados são significativamente positivos no início 

da janela (2% até D-19), semelhante com a Figura 11, mas decaem a partir deste ponto 

para retornos acumulados negativos, apesar de não significativos, o que não nos permite 

concluir que esta diferença seja significativa. O comportamento dos retornos 

acumulados do período do Estudo 3, não coincidente com a apuração do Ibovespa 

(Figura 13) assemelha-se ao do período de apuração do índice, porém este, como já foi 

dito, não contém nenhuma observação estatisticamente significante para os retornos 

acumulados. Lembrando que para efeito de comparação os valores acumulados desta 

última foram computados a partir de D-22, como nos dois primeiros estudos. 

 

Figura 13 – Primeira Prévia das Entradas: Evolução temporal dos retornos anormais diários (RA 

Dia) e acumulados (RAA) – Janela de Estimação de 120 dias 

Fonte: preparado pelo autor, com dados obtidos na Economática ® 

 

-1,50%

-1,00%

-0,50%

0,00%

0,50%

1,00%

1,50%

2,00%

2,50%

3,00%

3,50%

4,00%

-22-19-16-13-10 -7 -4 -1 2 5 8 11 14 17 20 23 26 29

RA DIA

RAA



75 

 

 

Figura 14 – Primeira Prévia das Entradas: Evolução temporal dos retornos anormais diários (RA 

Dia) e acumulados (RAA) – Janela de Estimação de 252 dias 

Fonte: preparado pelo autor, com dados obtidos na Economática ® 

 

 

Figura 15 – Primeira Prévia das Entradas: Evolução temporal dos retornos anormais diários (RA 

Dia) e acumulados (RAA) – Janela de Evento Longa 

Fonte: preparado pelo autor, com dados obtidos na Economática ® 
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Tabela 4 – Entradas – Janela de Evento ao redor da Primeira Prévia – Retorno Anormal 

Diário nos Estudos de Evento 

Legenda: J.E.: janela de evento; R.A.:retorno anormal diário; Ações +/-: quantidade e ações com retorno superior ou 

inferior zero; Norm.: normalidade.

 

Fonte: preparado pelo autor, com dados obtidos na Economática ® 

 

 

 

 

 

J.E. RA Wilcoxon RA Wilcoxon RA Wilcoxon

53d. t p-value  +  - t p-value  +  - t p-value  +  -

-22 0,30% 0,313       0,732 0,469   S 21 18 0,38% 0,232       0,957 0,345   S 23 15 0,55% 0,149       1,299 0,204   S 8 4

-21 0,58% 0,073       1,809 0,078   S 23 16 0,49% 0,065       1,745 0,089   S 24 14 -0,16% 0,298       0,506- 0,617   S 11 1

-20 0,79% 0,086       2,078 0,045   N 21 18 0,75% 0,069       2,057 0,047   * S 22 16 0,35% 0,319       0,846 0,404   S 8 4

-19 -0,49% 0,395       1,112- 0,273   N 20 19 -0,71% 0,071       1,673- 0,103   N 14 24 -0,44% 0,228       0,961- 0,344   N 8 4

-18 0,44% 0,171       1,268 0,212   S 21 18 0,24% 0,345       0,688 0,496   S 18 20 -0,12% 0,253       0,350- 0,729   S 11 1

-17 0,19% 0,247       0,606 0,548   S 22 17 0,06% 0,405       0,202 0,841   S 21 17 0,30% 0,136       0,911 0,370   S 11 1

-16 -0,15% 0,353       0,564- 0,576   S 20 19 -0,12% 0,394       0,489- 0,628   S 20 18 0,07% 0,461       0,284 0,779   S 8 4

-15 -0,85% 0,019       2,367- 0,023   ** S 14 25 -0,74% 0,022        ** 2,322- 0,026   * S 14 24 -0,54% 0,128       1,399- 0,172   S 8 4

-14 -0,01% 0,500       0,030- 0,976   S 19 20 -0,08% 0,474       0,197- 0,845   N 18 20 -0,05% 0,453       0,124- 0,902   S 8 4

-13 -0,28% 0,138       0,976- 0,335   S 17 22 -0,46% 0,048        * 1,566- 0,126   S 14 24 -0,28% 0,141       0,821- 0,418   S 11 1

-12 0,10% 0,417       0,315 0,755   S 20 19 0,14% 0,303       0,509 0,614   S 19 19 0,32% 0,189       1,027 0,312   S 8 4

-11 -0,57% 0,070       1,614- 0,115   S 13 26 -0,75% 0,031        * 2,172- 0,036   * S 12 26 -0,53% 0,085       1,579- 0,125   S 8 4

-10 -0,35% 0,102       1,050- 0,300   S 17 22 -0,42% 0,047        * 1,286- 0,206   S 14 24 -0,27% 0,240       0,708- 0,485   S 8 4

-9 0,05% 0,364       0,152 0,880   S 19 20 -0,12% 0,400       0,349- 0,729   S 20 18 -0,36% 0,205       0,946- 0,352   S 11 1

-8 0,42% 0,115       1,000 0,323   S 23 16 0,34% 0,147       0,798 0,430   S 23 15 0,15% 0,355       0,319 0,752   S 8 4

-7 0,08% 0,500       0,204 0,840   S 20 19 -0,07% 0,340       0,192- 0,849   S 17 21 0,00% 0,240       0,008- 0,994   S 8 4

-6 0,27% 0,274       0,858 0,396   S 17 22 0,01% 0,394       0,019 0,985   S 15 23 -0,03% 0,469       0,098- 0,922   S 11 1

-5 0,39% 0,081       1,633 0,111   S 23 16 0,14% 0,345       0,602 0,551   S 21 17 0,22% 0,298       0,814 0,422   S 8 4

-4 -0,11% 0,467       0,358- 0,722   S 19 20 -0,27% 0,223       0,901- 0,373   S 17 21 -0,46% 0,184       1,244- 0,223   S 8 4

-3 -0,20% 0,217       0,714- 0,479   S 18 21 -0,28% 0,202       0,940- 0,353   S 17 21 -0,27% 0,240       0,684- 0,499   S 8 4

-2 -0,62% 0,077       1,748- 0,089   N 17 22 -0,62% 0,061       1,709- 0,096   S 15 23 -0,59% 0,179       1,444- 0,159   N 11 1

-1 1,15% 0,005        *** 2,517 0,016   ** S 28 11 1,01% 0,010        *** 2,113 0,041   * S 26 12 0,51% 0,105       1,079 0,289   S 8 4

0 0,02% 0,434       0,052 0,959   S 21 18 -0,29% 0,150       0,823- 0,416   S 18 20 -0,16% 0,298       0,394- 0,697   S 11 1

1 0,04% 0,434       0,094 0,926   S 18 21 0,06% 0,457       0,123 0,903   S 17 21 0,24% 0,492       0,494 0,625   S 11 1

2 0,90% 0,018        ** 2,388 0,022   ** S 27 12 0,57% 0,143       1,522 0,137   S 22 16 0,65% 0,074       1,434 0,162   S 11 1

3 0,17% 0,374       0,490 0,627   S 21 18 0,03% 0,439       0,094 0,925   S 18 20 0,17% 0,407       0,432 0,669   S 11 1

4 0,04% 0,478       0,123 0,903   S 19 20 0,01% 0,422       0,027 0,979   S 17 21 0,14% 0,319       0,374 0,711   S 8 4

5 -0,27% 0,201       0,824- 0,415   S 19 20 -0,27% 0,264       0,803- 0,427   S 20 18 -0,13% 0,377       0,311- 0,758   S 8 4

6 -0,25% 0,353       0,709- 0,483   S 20 19 -0,51% 0,079       1,454- 0,154   S 14 24 -0,59% 0,085       1,538- 0,135   S 8 4

7 0,24% 0,293       0,486 0,630   S 22 17 0,30% 0,278       0,617 0,541   S 21 17 -0,19% 0,362       0,395- 0,695   S 8 4

8 -0,20% 0,247       0,656- 0,516   S 18 21 -0,29% 0,167       0,984- 0,332   S 16 22 -0,53% 0,042        * 1,851- 0,074   S 8 4

9 -0,26% 0,193       0,877- 0,386   S 17 22 -0,54% 0,035       1,927- 0,062   S 14 24 -0,47% 0,082       1,525- 0,138   S 8 4

10 -0,10% 0,379       0,264- 0,793   S 20 19 -0,32% 0,228       0,837- 0,408   S 17 21 -0,34% 0,234       0,817- 0,420   S 11 1

11 0,30% 0,288       0,910 0,369   N 23 16 0,15% 0,457       0,435 0,666   N 20 18 0,17% 0,484       0,447 0,658   N 8 4

12 -0,34% 0,107       1,087- 0,284   S 16 23 -0,37% 0,085       1,217- 0,231   S 14 24 -0,47% 0,136       1,228- 0,229   S 8 4

13 -0,28% 0,148       0,667- 0,509   S 16 23 -0,40% 0,058       0,925- 0,361   N 13 25 -0,65% 0,005        *** 1,618- 0,116   N 11 1

14 0,32% 0,308       1,066 0,293   S 22 17 0,33% 0,278       1,086 0,284   S 20 18 0,20% 0,272       0,560 0,580   S 8 4

15 -0,29% 0,197       0,839- 0,407   S 17 22 -0,35% 0,134       1,042- 0,304   S 15 23 -0,30% 0,194       0,944- 0,353   S 11 1

16 0,56% 0,016        ** 1,953 0,058   S 25 14 0,32% 0,079       1,104 0,277   S 23 15 0,22% 0,128       0,694 0,493   S 11 1

17 -0,03% 0,445       0,099- 0,922   S 17 22 -0,01% 0,462       0,026- 0,979   S 18 20 0,03% 0,430       0,084 0,933   S 8 4

18 0,02% 0,423       0,061 0,951   S 18 21 -0,04% 0,303       0,126- 0,900   S 17 21 -0,25% 0,124       0,781- 0,441   S 11 1

19 0,40% 0,132       0,994 0,327   S 23 16 0,27% 0,228       0,668 0,508   S 21 17 0,04% 0,348       0,092 0,928   S 8 4

20 0,15% 0,293       0,264 0,793   S 21 18 -0,08% 0,451       0,158- 0,875   S 20 18 -0,05% 0,500       0,096- 0,924   S 8 4

21 -0,05% 0,303       0,115- 0,909   N 21 18 -0,38% 0,127       0,784- 0,438   N 18 20 -0,42% 0,066       0,775- 0,445   N 11 1

22 0,22% 0,265       0,618 0,540   S 22 17 0,11% 0,356       0,312 0,757   S 21 17 0,33% 0,217       0,843 0,406   S 11 1

23 0,27% 0,226       0,646 0,522   S 20 19 0,22% 0,219       0,498 0,622   S 21 17 0,21% 0,319       0,432 0,669   S 8 4

24 -0,04% 0,461       0,136- 0,892   S 19 20 -0,10% 0,400       0,339- 0,737   S 17 21 -0,36% 0,159       1,067- 0,294   S 11 1

25 0,01% 0,483       0,035 0,972   S 18 21 -0,01% 0,411       0,033- 0,974   S 19 19 0,37% 0,189       1,068 0,294   S 11 1

26 0,10% 0,328       0,298 0,767   S 23 16 -0,18% 0,361       0,558- 0,580   S 19 19 0,02% 0,445       0,063 0,950   S 11 1

27 0,64% 0,013        ** 2,255 0,030   ** S 28 11 0,34% 0,095       1,204 0,236   S 22 16 0,51% 0,088       1,566 0,128   S 8 4

28 0,11% 0,348       0,322 0,749   S 20 19 -0,05% 0,468       0,127- 0,900   S 21 17 -0,30% 0,246       0,758- 0,455   S 11 1

29 0,01% 0,369       0,031 0,975   N 19 20 0,02% 0,462       0,086 0,932   S 18 20 0,08% 0,384       0,280 0,782   S 2 4

30 -0,54% 0,086       1,464- 0,151   S 16 23 -0,66% 0,051       1,792- 0,081   S 15 23 -0,81% 0,037       1,967- 0,059   S 0 0

Norm.
AçõesAções Teste T

Norm.
Ações Teste T
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Tabela 5 – Entradas – Janela de Evento ao redor da Primeira Prévia – Retorno Anormal 

Acumulado nos Estudos de Evento 

Legenda: J.E.: janela de evento; R.A.:retorno anormal diário; Ações +/-: quantidade e ações com retorno superior ou 

inferior zero; Norm.: normalidade.

 

Fonte: preparado pelo autor, com dados obtidos na Economática ® 

 

 

 

 

 

J.E. Wilcoxon Wilcoxon Wilcoxon

53d. t p-value  +  - t p-value  +  - t p-value  +  -

-22 0,30%        0,313 0,732 0,469   S 21 18 0,37% 0,232       0,957 0,345   S 23 15 0,55% 0,149       1,299 ,204 0,225 12 19

-21 0,88%        0,107 1,606 0,117   S 23 16 0,85% 0,065       1,608 0,116   S 24 14 0,39% 0,355       ,593 ,557 0,386 19 12

-20 1,67%        0,013  ** 2,649 0,012   S 26 13 1,58% 0,069       2,639 0,012   ** S 22 16 0,74% 0,145       ,933 ,358 0,292 15 16

-19 1,18%        0,014  ** 1,489 0,145   N 25 14 0,89% 0,071       1,201 0,237   N 14 24 0,29% 0,141       ,307 ,761 0,008 18 13

-18 1,62%        0,015  ** 1,730 0,092   N 26 13 1,12% 0,345       1,300 0,202   N 18 20 0,18% 0,217       ,168 ,868 0,014 19 12

-17 1,81%        0,010  * 1,681 0,101   N 27 12 1,18% 0,405       1,211 0,233   N 21 17 0,48% 0,154       ,417 ,679 0,027 20 11

-16 1,66%        0,012  ** 1,587 0,121   N 27 12 1,06% 0,394       1,175 0,247   N 20 18 0,55% 0,159       ,476 ,637 0,010 19 12

-15 0,81%        0,092 0,799 0,429   N 23 16 0,34% 0,022        ** 0,412 0,683   N 14 24 0,01% 0,340       ,010 ,992 0,113 19 12

-14 0,80%        0,141 0,738 0,465   S 23 16 0,26% 0,474       0,287 0,776   S 18 20 -0,04% 0,285       -,034 ,973 0,006 17 14

-13 0,51%        0,256 0,466 0,644   S 22 17 -0,19% 0,048        * 0,187- 0,852   S 14 24 -0,32% 0,370       -,247 ,806 0,003 18 13

-12 0,61%        0,256 0,525 0,602   S 22 17 -0,04% 0,303       0,043- 0,966   S 19 19 -0,01% 0,222       -,004 ,997 0,004 18 13

-11 0,04%        0,401 0,031 0,975   S 22 17 -0,77% 0,031        * 0,694- 0,492   S 12 26 -0,54% 0,445       -,376 ,710 0,030 20 11

-10 -0,31%        0,461 0,231- 0,819   S 20 19 -1,19% 0,047        * 0,982- 0,333   S 14 24 -0,81% 0,500       -,533 ,598 0,018 17 14

-9 -0,26%        0,456 0,196- 0,846   S 21 18 -1,30% 0,400       1,102- 0,277   S 20 18 -1,17% 0,461       -,753 ,457 0,001 15 16

-8 0,17%        0,374 0,121 0,904   S 22 17 -0,97% 0,147       0,765- 0,449   S 23 15 -1,02% 0,469       -,634 ,531 0,001 16 15

-7 0,25%        0,308 0,179 0,859   S 20 19 -1,04% 0,340       0,841- 0,406   S 17 21 -1,03% 0,492       -,586 ,562 0,001 16 15

-6 0,52%        0,284 0,368 0,715   S 22 17 -1,03% 0,394       0,817- 0,419   S 15 23 -1,06% 0,430       -,607 ,548 0,001 16 15

-5 0,91%        0,151 0,663 0,511   S 22 17 -0,90% 0,345       0,726- 0,473   S 21 17 -0,84% 0,430       -,483 ,633 0,000 16 15

-4 0,80%        0,175 0,549 0,586   S 20 19 -1,16% 0,223       0,894- 0,377   S 17 21 -1,30% 0,445       -,684 ,500 0,000 17 14

-3 0,60%        0,226 0,382 0,705   S 22 17 -1,43% 0,202       1,056- 0,298   S 17 21 -1,58% 0,415       -,756 ,456 0,000 17 14

-2 -0,03%        0,395 0,017- 0,986   S 18 21 -2,03% 0,061       1,562- 0,127   S 15 23 -2,17% 0,217       -1,063 ,296 0,000 17 14

-1 1,13%        0,168 0,705 0,485   S 21 18 -1,05% 0,010        * 0,739- 0,465   S 26 12 -1,66% 0,348       -,753 ,458 0,000 15 16

0 1,15%        0,141 0,717 0,478   S 22 17 -1,34% 0,150       0,942- 0,352   S 18 20 -1,82% 0,285       -,823 ,417 0,000 16 15

1 1,19%        0,123 0,694 0,492   S 23 16 -1,28% 0,457       0,834- 0,410   S 17 21 -1,57% 0,285       -,695 ,493 0,002 14 17

2 2,09%        0,050 1,203 0,236   S 24 15 -0,73% 0,143       0,465- 0,645   S 22 16 -0,92% 0,415       -,411 ,684 0,006 14 17

3 2,27%        0,077 1,177 0,247   S 24 15 -0,70% 0,439       0,395- 0,695   S 18 20 -0,75% 0,415       -,315 ,755 0,018 15 16

4 2,31%        0,059 1,130 0,266   S 25 14 -0,69% 0,422       0,384- 0,703   S 17 21 -0,61% 0,500       -,244 ,809 0,004 13 18

5 2,03%        0,092 1,015 0,317   S 24 15 -0,96% 0,264       0,528- 0,601   S 20 18 -0,74% 0,492       -,293 ,771 0,004 15 16

6 1,78%        0,151 0,900 0,374   S 21 18 -1,45% 0,079       0,788- 0,436   S 14 24 -1,32% 0,422       -,502 ,619 0,001 14 17

7 2,03%        0,141 0,977 0,335   S 23 16 -1,16% 0,278       0,596- 0,555   S 21 17 -1,51% 0,453       -,547 ,589 0,001 13 18

8 1,83%        0,135 0,885 0,382   S 23 16 -1,44% 0,167       0,755- 0,455   S 16 22 -2,04% 0,392       -,739 ,466 0,000 14 17

9 1,57%        0,179 0,739 0,464   S 23 16 -1,96% 0,035        ** 1,004- 0,322   S 14 24 -2,52% 0,253       -,934 ,358 0,000 14 17

10 1,48%        0,256 0,676 0,503   S 20 19 -2,27% 0,228       1,112- 0,273   S 17 21 -2,85% 0,217       -1,042 ,306 0,003 14 17

11 1,78%        0,190 0,806 0,425   S 22 17 -2,13% 0,457       1,009- 0,319   S 20 18 -2,69% 0,253       -,955 ,347 0,003 14 17

12 1,44%        0,251 0,624 0,536   S 19 20 -2,49% 0,085       1,156- 0,255   S 14 24 -3,16% 0,253       -1,063 ,296 0,002 14 17

13 1,16%        0,303 0,485 0,630   S 21 18 -2,88% 0,058       1,272- 0,211   S 13 25 -3,81% 0,179       -1,246 ,222 0,003 15 16

14 1,48%        0,288 0,599 0,553   S 21 18 -2,56% 0,278       1,091- 0,282   S 20 18 -3,61% 0,240       -1,118 ,272 0,003 16 15

15 1,19%        0,323 0,474 0,638   S 21 18 -2,90% 0,134       1,214- 0,232   S 15 23 -3,92% 0,189       -1,198 ,240 0,013 15 16

16 1,75%        0,274 0,697 0,490   S 21 18 -2,59% 0,079       1,068- 0,292   S 23 15 -3,70% 0,228       -1,086 ,286 0,017 13 18

17 1,71%        0,270 0,648 0,521   S 21 18 -2,60% 0,462       1,024- 0,313   S 18 20 -3,67% 0,246       -1,033 ,310 0,018 13 18

18 1,73%        0,270 0,655 0,517   S 22 17 -2,63% 0,303       1,041- 0,305   S 17 21 -3,92% 0,217       -1,118 ,273 0,012 13 18

19 2,13%        0,226 0,775 0,443   S 22 17 -2,37% 0,228       0,902- 0,373   S 21 17 -3,87% 0,278       -1,041 ,306 0,004 14 17

20 2,28%        0,205 0,865 0,392   S 21 18 -2,46% 0,451       0,950- 0,348   S 20 18 -3,92% 0,217       -1,098 ,281 0,015 16 15

21 2,23%        0,221 0,835 0,409   S 21 18 -2,83% 0,127       1,079- 0,288   S 18 20 -4,35% 0,222       -1,191 ,243 0,003 14 17

22 2,44%        0,190 0,921 0,363   S 21 18 -2,72% 0,356       1,036- 0,307   S 21 17 -4,02% 0,292       -1,081 ,288 0,001 15 16

23 2,71%        0,164 1,024 0,312   S 20 19 -2,51% 0,219       0,934- 0,356   S 21 17 -3,82% 0,292       -1,010 ,320 0,001 16 15

24 2,67%        0,161 0,988 0,329   S 21 18 -2,61% 0,400       0,939- 0,354   S 17 21 -4,17% 0,228       -1,090 ,284 0,001 15 16

25 2,68%        0,213 0,960 0,343   S 20 19 -2,62% 0,411       0,923- 0,362   S 19 19 -3,81% 0,240       -,975 ,337 0,001 14 17

26 2,78%        0,148 0,995 0,326   S 21 18 -2,79% 0,361       0,997- 0,325   S 19 19 -3,78% 0,265       -,955 ,347 0,001 15 16

27 3,42%        0,100 1,204 0,236   S 23 16 -2,46% 0,095       0,863- 0,394   S 22 16 -3,28% 0,305       -,822 ,417 0,001 15 16

28 3,53%        0,100 1,236 0,224   S 23 16 -2,51% 0,468       0,874- 0,388   S 21 17 -3,57% 0,272       -,879 ,386 0,001 14 17

29 3,54%        0,102 1,216 0,231   S 23 16 -2,49% 0,462       0,849- 0,401   S 18 20 -3,50% 0,312       -,849 ,403 0,002 14 17

30 3,00%        0,168 0,979 0,334   S 20 19 -3,12% 0,051       1,029- 0,310   S 15 23 -4,30% 0,217       -1,030 ,311 0,005 14 17

RAA
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Tabela 6 – Entradas – Janela de Evento ao redor da Primeira Prévia – Retorno Anormal 

Acumulado nos Intervalos Especificados 

Legenda: J.E.: janela de evento; R.A.:retorno anormal diário; Ações +/-: quantidade e ações com retorno superior ou 

inferior zero; Norm.: normalidade.

 

Fonte: preparado pelo autor, com dados obtidos na Economática ® 

 

4.4 Comparação dos resultados entre os estudos de evento de Inclusões. 

 

Em uma avaliação das diferenças apontadas na apuração dos retornos anormais diários 

(RA), acumulados (RAA), e por intervalos, relacionados à data de efetivação da 

mudança de carteira do Ibovespa, observa-se que os padrões de retorno listados nas 

Tabelas 1 a 3 são de maneira geral, diferentes entre os eventos. À parte os retornos 

diários entre D-22 e D-15, os demais padrões de retorno não coincidem entre os estudos 

em que a janela de estimação está dentro do período de estimação do Ibovespa frente 

àquele em que isto não ocorre. Será necessário aplicar teste de significância estatística 

para avaliara a força desta afirmação. Uma consideração adicional sobre o estudo de 

evento cuja janela de estimação não coincide com a estimação do Ibovespa (Estudo 3). 

Ao considerar hipoteticamente a data de início de apuração do Ibovespa para um sétimo 

experimento, este no formão de estudo de evento, os retornos acumulados neste estudo a 

partir de D-252, primeiro dia da janela de eventos, e primeiro dia de apuração do 

Ibovespa, encontra-se retornos anormais nos primeiros 22 dias do período, o que não 

ocorre nos demais períodos. A Tabela 7 apresenta os resultados obtidos. Para a data de 

efetivação (entrada no Ibovespa) como D+0, há retornos positivos anormais 

significativos  apurados entre D-248 e D-238, chegando a esta data com 4,29%, a 2,9% 

de significância, ao passo que para a primeira prévia não se verifica nenhum retorno 

anormal.o retorno positivo apontado poderia ser compatível com a possibilidade de 

entrada dos ativos no Ibovespa, já no primeiro mês de apuração.Há duas vezes mais 

empresas com resultados positivos do que aquelas com resultados negativos (Tabela 7).  

Este resultado não levaria a considerar aceita a Hipótese nula neste Estudo 7, mas 

poderia ser o indício de que algum momento após o início de apuração do Ibovespa 

poderia ser significativo para a ocorrência de uma possível arbitragem nos primeiros 

dias do período de apuração do Ibovespa. Estudos de evento tendem a perder a acurácia 

Wilcoxon Wilcoxon

t p-value  +  - t p-value  +  - t p-value  +  -

(-1,+1) 1,50%        0,088 1,730 0,092   0,0494 22 17 0,77% 0,340       1,079 0,288   N 19 19 0,02% 0,484       0,783 0,440   N 15 16

(-2,+2) 0,12%        0,368 1,786 0,082   0,0153 21 18 0,72% 0,400       0,836 0,408   N 19 19 -0,01% 0,355       0,669 0,509   N 17 14

(-3,+3) -0,34%        0,306 1,364 0,181   0,0052 18 21 0,47% 0,480       0,431 0,669   N 15 23 -0,54% 0,469       0,453 0,654   N 13 18

(-4,+4) -0,62%        0,300 1,273 0,211   0,4858 22 17 0,21% 0,389       0,196 0,846   N 18 20 -0,27% 0,348       0,185 0,854   S 13 18

(-5,+5) -0,55%        0,433 1,301 0,201   0,162 22 17 0,07% 0,394       0,063 0,950   N 17 21 -0,32% 0,484       0,232 0,818   S 14 17

(-5,15) -2,37%        0,433 0,390 0,699   0,949 20 19 -1,92% 0,202       1,075- 0,289   S 17 21 -1,90% 0,128       1,332- 0,193   S 13 18

(-5,30) -3,24%        0,368 1,032 0,309   0,3068 19 20 -2,15% 0,167       0,849- 0,402   S 16 22 -2,42% 0,164       1,082- 0,288   S 13 18

(-15,20) 0,21%        0,173 0,289 0,774   0,4734 20 19 -3,61% 0,069       1,528- 0,135   S 14 24 -4,78% 0,500       0,125- 0,901   S 17 14

(-10,10) -2,54% 0,173       0,934 0,356   0,7456 21 18 -1,54% 0,147       0,974- 0,337   S 15 23 -1,29% 0,154       1,450- 0,158   N 17 14

(-15,30) 0,21% 0,173       0,539 0,593   0,9902 19 20 -4,30% 0,061       1,575- 0,124   S 13 25 -4,31% 0,200       1,095- 0,282   N 12 19

(-22,30) -2,05% 0,306       0,979 0,334   0,7234 20 19 -3,21% 0,147       1,029- 0,310   S 13 25 -4,52% 0,217       1,030- 0,311   N 12 19

RAA
Teste T

Norm.
AçõesAções

RAA
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Norm.
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Interv. RAA Wilcoxon
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em períodos mais longos, pela interferência possível de outros eventos para o resultado 

observado. Testes adicionais devem ser realizados no entanto para evitar explicações 

concorrentes. Em especial dois devem ser conduzidos. Primeiro, verificação dos fatos 

relevantes informados à CVM para testar a possibilidade de influência de notícias 

positivas influenciarem o resultado positivo. Em segundo lugar, testar a apuração dos 

retornos de longo a partir da produtória dos retornos, ao invés da somatória.  

Tabela 7 – Comparativo do Retorno Anormal Acumulado entre D-252 a D-231, para 

Data de Entrada e Primeira Prévia 

Legenda: J.E.: janela de evento; R.A.:retorno anormal diário; Ações +/-: quantidade e ações com retorno superior ou 

inferior zero; Norm.: normalidade.

 

Fonte: preparado pelo autor, com dados obtidos na Economática ® 

4.5 Retorno das ações Retiradas da carteira do Ibovespa – Data de Efetivação 

Para os eventos de exclusão de ações da carteira do índice, a variação da janela de 

estimação para os três estudos não deveria ter efeito semelhante ao observado nas 

inclusões, pois exceto se uma ação fosse excluída no ano seguinte a sua inclusão na 

carteira do Ibovespa, os três períodos de estimação compreenderiam datas em que a 

ação faria parte da carteira do índice. De fato todas as ações da amostra pesquisada 

satisfazem esta condição, de modo que seria de esperar resultados consistentes nos três 

estudos realizados.  

Quando se verifica os resultados obtidos nos estudos das ações excluídas do Ibovespa, é 

necessário ressalvar que dada a amostra final reduzida de apenas 7 observações, não é 

possível realizar testes paramétricos. Opta-se por verificar a significância dos resultados 

com o teste não paramétrico de Wilcoxon. Também vale a consideração de que o peso 

dos retornos individuais poderia enviesar possíveis inferências. Estudo sobre o desvio 

padrão da amostra poderia dar indícios sobre a ocorrência ou não de tal fenômeno. 

J.E. RAA Ações

283d. t p-value  +  - t p-value  +  -

-252 0,61% 0,348   1,229 0,229     N 17 14 -0,62%      0,105 -1,258 0,218     0,038 12 19

-251 1,25% 0,305   1,539 0,134     N 17 14 -0,26%      0,348 -0,397 0,694     0,077 14 17

-250 1,88% 0,173   1,788 0,084     N 17 14 0,30%      0,453   0,325 0,747     0,058 16 15

-249 2,12% 0,079   1,866 0,072     S 18 13 0,98%      0,326   0,944 0,353     0,114 14 17

-248 3,23% 0,046    * 1,917 0,065     N 20 11 0,45%      0,492   0,379 0,707     0,152 12 19

-247 3,20% 0,071   1,989 0,056     N 19 12 0,21%      0,430   0,176 0,861     0,021 16 15

-246 2,67% 0,048    * 2,095 0,045     * N 20 11 -0,11%      0,298 -0,078 0,938     0,049 16 15

-245 3,22% 0,016    ** 2,494 0,018     ** N 19 12 0,13%      0,298   0,088 0,931     0,012 14 17

-244 3,55% 0,012    ** 2,399 0,023     ** N 21 10 -0,22%      0,326 -0,136 0,892     0,143 15 16

-243 3,89% 0,009    *** 2,473 0,019     ** N 21 10 -0,41%      0,312 -0,235 0,816     0,795 12 19

-242 3,92% 0,009    *** 2,482 0,019     ** N 22 9 -1,01%      0,240 -0,597 0,555     0,633 12 19

-241 4,04% 0,022    ** 2,387 0,023     ** N 20 11 -0,61%      0,305 -0,420 0,678     0,245 12 19

-240 5,21% 0,012    ** 2,421 0,022     ** N 20 11 -1,40%      0,205 -0,837 0,409     0,746 14 17

-239 4,57% 0,018    ** 2,267 0,031     * N 20 11 -1,37%      0,272 -0,700 0,489     0,056 14 17

-238 4,29% 0,026    ** 2,221 0,034     * N 21 10 -1,42%      0,319 -0,671 0,508     0,037 15 16

-237 3,83% 0,058   1,831 0,077     N 20 11 -0,59%      0,272 -0,323 0,749     0,190 15 16

-236 3,96% 0,074   1,765 0,088     N 18 13 -0,71%      0,265 -0,408 0,686     0,189 15 16

-235 3,43% 0,082   1,589 0,123     N 17 14 -0,53%      0,326 -0,288 0,775     0,134 14 17

-234 2,83% 0,066   1,457 0,155     S 20 11 0,50%      0,415   0,256 0,800     0,129 14 17

-233 1,78% 0,189   ,924 0,363     S 16 15 1,33%      0,319   0,621 0,539     0,251 16 15

-232 1,55% 0,285   ,735 0,468     S 14 17 1,87%      0,228   0,775 0,444     0,489 17 14

-231 1,19% 0,362   ,533 0,598     S 15 16 2,80%      0,145   1,126 0,269     0,267 17 14

Entrada - Janela de Estimação 252d Primeira Prévia - Janela de Estimação 252d

Norm.Wilcoxon
Teste T

RAA Wilcoxon
Teste T Norm

.

Ações
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Figura 16 – Data da Efetivação das Exclusões: Evolução temporal dos retornos anormais diários 

(RA Dia) e acumulados (RAA) – Janela de Estimação de 120 dias 

Fonte: preparado pelo autor, com dados obtidos na Economática ® 

 

 

Figura 17 – Data da Efetivação das Exclusões: Evolução temporal dos retornos anormais diários 

(RA Dia) e acumulados (RAA) – Janela de Estimação de 252 dias 

Fonte: preparado pelo autor, com dados obtidos na Economática ® 
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Figura 18 – Data da Efetivação das Exclusões: Evolução temporal dos retornos anormais diários 

(RA Dia) e acumulados (RAA) – Janela de Evento Longa 

Fonte: preparado pelo autor, com dados obtidos na Economática ® 

Esta esperada semelhança de resultados não é verificada para os experimentos para as 

ações retiradas do Ibovespa, para a janela de evento ao redor da data de exclusão das 

ações. A Tabela 8 apresenta os resultados diários para as saídas, na data de efetiva 

mudança da carteira do Ibovespa. Os valores de retorno diário, estatisticamente 

significativos, ocorrem ao início e ao final do período. Dadas as ressalvas não se 

encontram em nenhum dos três estudos realizados retornos anormais ao redor da data de 

exclusão das ações, aceitando-se H6-0 e rejeitando a hipótese alternativa, de que não há 

retornos anormais ao redor do dia de efetivação da mudança. Nota-se que na amostra de 

120 dias de estimação (Figura 16) há bastante oscilação entre reternos diários negativos 

e positivos, tornando os retornos acumulados não significativos. E na 

 janela de evento mais longa, a variabilidade não é verificada graficamente, mas nota-se 

que há ações muito negativas e ações muito positivas, gerando uma dispersão em 

relação à média. Isto não permite chegar-se a nenhuma significância estatística sobre os 

resultados.  Já na janela de estimação coincidente com a apuração do Ibovespa, apesar 

de não haver retornos diários significativos, a tendência que surge nos retornos 

acumulados é de retornos positivos, como sinalizado no Figura 17 e Tabela 9. Todas as 

ações observadas obtém retornos anormais positivos e significantes nos últimos 4 dias 

de retornos acumulados, encerrando o período compreendido entre (D-22, D+30), a 

2,84%. 

 

 

 

 

 

-6,00%

-4,00%

-2,00%

0,00%

2,00%

4,00%

6,00%

8,00%

-5 -3 -1 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29

RA DIA

RAA



82 

 

Tabela 8 – Saídas – Janela de Evento ao redor da data de saída – Retorno Anormal 

Diário nos Estudos de Evento 

 

Fonte: preparado pelo autor, com dados obtidos na Economática ® 

J.E. Wilcoxon Wilcoxon Wilcoxon

53d.  +  -  +  -  +  -

-22 -2,11% 0,112       1        4          -1,02% 0,446 2 3  -0,40% 0,446       2     3        

-21 1,51% 0,064       5        2          1,35% 0,088 5 2  0,38% 0,155       4     3        

-20 2,18% 0,069       4        1          1,67% 0,173 4 1  0,34% 0,250       3     2        

-19 -3,12% 0,173       3        3          -3,46% 0,173 3 3  -1,12% 0,173       3     3        

-18 2,20% 0,232       4        2          1,70% 0,124 4 2  0,47% 0,173       4     2        

-17 -1,61% 0,088       2        5          -1,01% 0,118 2 5  -0,36% 0,118       2     5        

-16 2,32% 0,022        * 5        -       1,87% 0,022 5 2  0,71% 0,022       ** 5     -     

-15 0,09% 0,458       3        3          -0,70% 0,377 3 3  -0,24% 0,377       2     4        

-14 -0,22% 0,300       2        4          0,14% 0,377 3 3  0,16% 0,458       2     4        

-13 -0,13% 0,173       1        5          0,39% 0,458 3 3  0,08% 0,458       3     3        

-12 0,66% 0,300       3        3          1,14% 0,086 4 2  0,21% 0,058       4     2        

-11 -1,81% 0,037        * 1        5          -2,20% 0,037 1 5  -0,68% 0,037       * 1     5        

-10 1,58% 0,058       4        2          1,85% 0,037 5 1  0,64% 0,023       ** 5     1        

-9 -1,89% 0,118       3        4          -2,14% 0,064 2 5  -0,72% 0,088       3     4        

-8 1,20% 0,249       5        2          0,08% 0,368 4 3  -0,13% 0,500       4     3        

-7 -0,21% 0,377       3        3          -0,41% 0,086 2 4  -0,15% 0,124       1     5        

-6 0,55% 0,377       4        2          0,13% 0,232 4 2  -0,08% 0,232       4     2        

-5 0,06% 0,377       3        3          0,22% 0,232 4 2  -0,20% 0,300       4     2        

-4 -0,54% 0,118       1        6          -0,89% 0,088 1 6  -0,20% 0,118       1     6        

-3 -1,05% 0,155       2        5          -1,14% 0,064 2 5  -0,29% 0,064       2     5        

-2 -2,57% 0,118       3        4          -1,69% 0,155 3 4  -0,44% 0,155       3     4        

-1 0,96% 0,368       4        3          -0,02% 0,500 3 4  -0,10% 0,500       3     4        

0 1,01% 0,124       5        1          0,90% 0,232 4 2  0,07% 0,232       4     2        

1 -0,47% 0,458       4        2          -0,48% 0,377 3 3  -0,19% 0,300       3     3        

2 1,20% 0,232       3        3          1,07% 0,232 3 3  0,04% 0,300       3     3        

3 0,59% 0,232       4        2          -0,83% 0,377 3 3  -0,23% 0,377       3     3        

4 0,26% 0,500       3        4          0,85% 0,433 2 5  0,30% 0,199       4     3        

5 0,01% 0,368       4        3          -0,61% 0,306 3 4  -0,33% 0,306       3     4        

6 1,67% 0,500       3        4          1,78% 0,500 3 4  0,37% 0,500       3     4        

7 -2,13% 0,023        ** 1        5          0,14% 0,173 2 4  0,17% 0,124       2     4        

8 1,25% 0,458       3        3          2,33% 0,124 4 2  0,64% 0,058       5     1        

9 -0,73% 0,458       4        2          0,15% 0,173 5 1  0,14% 0,173       5     1        

10 0,22% 0,433       4        3          -0,56% 0,433 4 3  -0,21% 0,433       4     3        

11 -0,97% 0,112       2        3          -0,14% 0,446 3 2  0,12% 0,446       2     3        

12 0,94% 0,022        ** 5        -       0,85% 0,040 4 1  0,28% 0,022       ** 5     -     

13 0,03% 0,300       2        4          0,91% 0,377 2 4  0,30% 0,377       2     4        

14 -0,33% 0,232       4        2          0,47% 0,023 5 1  0,37% 0,023       ** 5     1        

15 -1,75% 0,014        ** -     6          -1,09% 0,014 1 6  -0,39% 0,014       ** - 6        

16 -1,07% 0,118       3        4          -0,29% 0,306 3 4  0,18% 0,306       3     4        

17 0,00% 0,343       3        2          -2,58% 0,250 2 3  -0,61% 0,250       2     3        

18 1,98% 0,031       5        2          1,03% 0,088 4 3  0,22% 0,249       4     3        

19 -0,52% 0,112       2        3          -0,08% 0,446 3 2  -0,21% 0,343       3     2        

20 -1,91% 0,022        ** -     5          -0,13% 0,250 1 4  0,04% 0,250       1     4        

21 0,43% 0,358       2        2          0,62% 0,233 2 2  0,03% 0,233       2     2        

22 1,18% 0,233       2        2          -0,07% 0,500 2 2  0,04% 0,358       1     3        

23 -0,03% 0,433       4        3          -1,06% 0,249 3 4  0,04% 0,368       3     4        

24 -0,35% 0,433       4        3          0,10% 0,199 5 2  0,18% 0,199       4     3        

25 -0,13% 0,446       3        2          -0,01% 0,446 3 2  -0,08% 0,446       3     2        

26 0,06% 0,458       3        3          1,57% 0,232 3 3  0,58% 0,124       4     2        

27 1,10% 0,064       5        2          0,73% 0,088 5 2  0,10% 0,155       5     2        

28 0,14% 0,433       3        4          -0,02% 0,368 4 3  0,08% 0,368       4     3        

29 -1,45% 0,155       2        5          0,53% 0,368 4 3  0,22% 0,249       4     3        

30 -0,30% 0,306       3        4          0,86% 0,199 4 3  0,48% 0,249       4     3        

RA
Ações

Entradas - J.Estimação 252d / 

J Evento 53d

Entradas - J.Estimação 120d / J.Evento 

53d
RA RA

AçõesAções

Entrada - J.Estimação 252d / J.Evento 283d



83 

 

Tabela 9 – Saídas – Janela de Evento ao redor da data de saída – Retorno Anormal 

Acumulado nos Estudos de Evento 

Legenda: J.E.: janela de evento; R.A.:retorno anormal diário; Ações +/-: quantidade e ações com retorno superior ou 

inferior zero; Norm.: normalidade.

 

Fonte: preparado pelo autor, com dados obtidos na Economática ® 

 

 

J.E. Wilcoxon Wilcoxon Wilcoxon

53d.  +  -  +  -  +  -

-22 -2,11%        0,112 1 4 -1,02% 0,446            2 3 -0,33% 0,446     2 3

-21 -0,59%        0,249 4 3 0,34% 0,199            5 2 0,01% 0,199     5 2

-20 1,59%        0,031  * 5 2 2,00% 0,021            ** 6 1 0,57% 0,031      * 6 1

-19 -1,53%        0,433 4 3 -1,46% 0,433            4 3 -0,51% 0,433     4 3

-18 0,66%        0,306 4 3 0,24% 0,500            3 4 0,12% 0,433     3 4

-17 -0,94%        0,433 4 3 -0,76% 0,433            4 3 -0,32% 0,433     4 3

-16 1,38%        0,199 5 2 1,11% 0,199            5 2 0,29% 0,368     5 2

-15 1,46%        0,155 5 2 0,42% 0,249            5 2 0,22% 0,368     4 3

-14 1,25%        0,199 5 2 0,56% 0,249            5 2 0,26% 0,433     4 3

-13 1,12%        0,306 4 3 0,95% 0,368            3 4 0,39% 0,433     3 4

-12 1,78%        0,249 4 3 2,09% 0,199            4 3 0,71% 0,249     4 3

-11 -0,04%        0,500 3 4 -0,11% 0,433            4 3 0,04% 0,500     3 4

-10 1,55%        0,368 4 3 1,74% 0,249            4 3 0,68% 0,249     4 3

-9 -0,34%        0,433 3 4 -0,40% 0,368            4 3 -0,02% 0,500     3 4

-8 0,86%        0,306 4 3 -0,33% 0,433            4 3 0,00% 0,368     3 4

-7 0,65%        0,249 5 2 -0,74% 0,500            4 3 -0,15% 0,368     3 4

-6 1,19%        0,249 4 3 -0,61% 0,433            4 3 0,04% 0,500     4 3

-5 1,26%        0,249 4 3 -0,39% 0,433            4 3 0,03% 0,500     4 3

-4 0,72%        0,249 4 3 -1,28% 0,433            4 3 -0,13% 0,433     3 4

-3 -0,33%        0,249 4 3 -2,41% 0,433            4 3 -0,60% 0,368     3 4

-2 -2,90%        0,155 3 4 -4,11% 0,368            4 3 -1,07% 0,306     3 4

-1 -1,94%        0,433 5 2 -4,12% 0,433            5 2 -0,96% 0,433     4 3

0 -0,94%        0,433 4 3 -3,22% 0,433            5 2 -0,71% 0,433     5 2

1 -1,40%        0,433 4 3 -3,69% 0,433            5 2 -0,97% 0,433     4 3

2 -0,21%        0,249 4 3 -2,62% 0,433            5 2 -0,70% 0,433     5 2

3 0,38%        0,155 5 2 -3,45% 0,433            5 2 -0,91% 0,500     4 3

4 0,64%        0,118 6 1 -2,60% 0,433            5 2 -0,78% 0,500     4 3

5 0,65%        0,155 5 2 -3,21% 0,433            5 2 -1,03% 0,500     4 3

6 2,32%        0,155 5 2 -1,44% 0,306            5 2 -0,42% 0,500     4 3

7 0,18%        0,306 5 2 -1,30% 0,433            5 2 -0,77% 0,500     4 3

8 1,43%        0,249 5 2 1,04% 0,199            5 2 -0,17% 0,500     4 3

9 0,70%        0,433 5 2 1,19% 0,249            5 2 -0,16% 0,433     4 3

10 0,91%        0,433 5 2 0,63% 0,249            5 2 -0,19% 0,500     4 3

11 -0,06%        0,433 5 2 0,50% 0,249            5 2 -0,15% 0,500     4 3

12 0,88%        0,433 5 2 1,34% 0,118            5 2 0,22% 0,433     4 3

13 0,91%        0,306 4 3 2,25% 0,031            * 6 1 0,39% 0,306     4 3

14 0,58%        0,249 5 2 2,72% 0,021            ** 6 1 0,67% 0,199     5 2

15 -1,18%        0,368 4 3 1,63% 0,031            * 6 1 0,34% 0,306     4 3

16 -2,24%        0,500 4 3 1,34% 0,009            *** 7 0 0,19% 0,433     4 3

17 -2,24%        0,368 4 3 -1,24% 0,199            5 2 -0,39% 0,433     4 3

18 -0,26%        0,500 4 3 -0,20% 0,155            5 2 -0,23% 0,500     4 3

19 -0,78%        0,433 4 3 -0,29% 0,155            5 2 -0,19% 0,433     4 3

20 -2,69%        0,433 4 3 -0,42% 0,118            5 2 -0,17% 0,368     4 3

21 -2,26%        0,433 4 3 0,20% 0,064            6 1 -0,06% 0,368     4 3

22 -1,08%        0,368 4 3 0,13% 0,088            6 1 -0,04% 0,368     4 3

23 -1,11%        0,368 4 3 -0,93% 0,064            6 1 -0,07% 0,500     4 3

24 -1,46%        0,500 4 3 -0,82% 0,064            6 1 0,19% 0,368     4 3

25 -1,59%        0,433 4 3 -0,83% 0,064            6 1 0,09% 0,433     4 3

26 -1,53%        0,368 4 3 0,74% 0,009            *** 7 0 0,54% 0,249     4 3

27 -0,43%        0,306 4 3 1,47% 0,009            *** 7 0 0,72% 0,199     4 3

28 -0,29%        0,199 5 2 1,45% 0,009            *** 7 0 0,82% 0,199     4 3

29 -1,74%        0,249 5 2 1,98% 0,009            *** 7 0 1,06% 0,064     5 2

30 -2,05%        0,306 4 3 2,84% 0,009            *** 7 0 1,30% 0,064     5 2

Entradas - J.Estimação 120d / J.Evento 53d Entradas - J.Estimação 252d / J Evento 53d Entrada - J.Estimação 252d / J.Evento 283d
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Tabela 10 – Saídas – Intervalos na Janela de Evento ao redor da data de saída 

Legenda: J.E.: janela de evento; R.A.:retorno anormal diário; Ações +/-: quantidade e ações com retorno superior ou 

inferior zero; Norm.: normalidade.

 

Fonte: preparado pelo autor, com dados obtidos na Economática ® 

 

4.6 Retorno das ações Retiradas da carteira do Ibovespa – Primeira Prévia 

 

Contrastando com o verificado ao redor da data de efetivação das exclusões, os três 

experimentos para a data da primeira prévia, com a amostra de ações retiradas do 

Ibovespa, chegam a resultados muito semelhantes. Primeiramente, não se encontra 

retorno anormal na data da primeira prévia (D+0), nem nos cinco dias anteriores ou 

subsequentes. Em segundo lugar, verifica-se que as datas de retorno anormal coincidem 

nos três estudos exceto em um caso. Coincidem em retorno positivo pós prévia em 

D+11, D+18 e D+28 (somente em dois deles, no de 1 ano de janela de estimação não há 

retorno anormal), e para retorno negativo em  D+19 (Tabela 12). Não coincidem em D-

15 e D-16, com retorno anormal positivo. Na comparação dos  retornos acumulados 

anormais, estes coincidem em cinco datas em que tornam se estatisticamente 

significantes, incluindo no acumulado de toda a janela, e divergem em um estudo (não 

se encontra significância) em uma data, e em três datas não é encontrado nos três 

eventos, somente em um deles (Tabela 13). Os retornos acumulados ao longo da tabela 

(significantes ou não) foram todos positivos, exceto por dois eventos consecutivos no 

estudo com janela de estimação coincidente com a aferição do Ibovespa, e não 

significativos, como se pode ver nas Figuras 17 a 19.   Os retornos significantes 

concentram-se em especial entre D-16 e D-13, chegando neste (nos três eventos) a mais 

de 7%, atingindo um p value inferior a 1% no teste de Wilcoxon. O retorno acumulado 

anormal também é significativo para o período todo (D-22, D+30), nos três estudos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

 

 

Intervalo Wilcoxon Wilcoxon Wilcoxon

 +  -  +  -  +  -

(-1,+1) 1,50%        0,088 5            2        0,46% 0,368 4           3           0,41% 0,500       3          4        

(-2,+2) 0,12%        0,368 2            5        -0,23% 0,433 2           5           -0,40% 0,368       2          5        

(-3,+3) -0,34%        0,306 5            2        -2,44% 0,306 4           3           -3,33% 0,306       4          3        

(-4,+4) -0,62%        0,300 2            4        -2,49% 0,086 1           5           -3,47% 0,086       2          4        

(-5,+5) -0,70%        0,433 5            2        -2,93% 0,088 3           4           -4,56% 0,088       3          4        

(-5,15) -3,05%        0,433 5            2        2,52% 0,118 5           2           1,31% 0,118       6          1        

(-5,30) -4,17%        0,368 5            2        3,88% 0,064 6           1           5,43% 0,088       5          2        

(-15,20) -5,22%        0,249 5            1        -1,72% 0,249 4           3           -1,96% 0,368       5          2        

(-10,10) -2,63% 0,306       2            4        3,20% 0,009 *** 7           -        5,59% 0,064       3          4        

(-15,30) -4,40% 0,368       5            1        1,95% 0,064 5           2           4,34% 0,155       5          2        

(-22,30) -2,63% 0,306       4            3        3,20% 0,009 *** 7           -        5,59% 0,064       5          2        

Entradas - J.Estimação 252d / J Evento 53dEntradas - J.Estimação 120d / J.Evento 53d Entrada - J.Estimação 252d / J.Evento 283d
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Figura 19 – Primeira Prévia das Exclusões: Evolução temporal dos retornos anormais diários 

(RA Dia) e acumulados (RAA) – Janela de Estimação de 120 dias 

Fonte: preparado pelo autor, com dados obtidos na Economática ® 

 

 

Figura 20 – Primeira Prévia das Exclusões: Evolução temporal dos retornos anormais diários 

(RA Dia) e acumulados (RAA) – Janela de Estimação de 252 dias 

Fonte: preparado pelo autor, com dados obtidos na Economática ® 
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Figura 21– Primeira Prévia das Exclusões: Evolução temporal dos retornos anormais diários 

(RA Dia) e acumulados (RAA) – Janela de Evento Longa 

Fonte: preparado pelo autor, com dados obtidos na Economática ® 
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Tabela 11 – Saídas – Janela de Evento ao redor da Primeira Prévia – Retorno Anormal 

Diário nos Estudos de Evento 

Legenda: J.E.: janela de evento; R.A.:retorno anormal diário; Ações +/-: quantidade e ações com retorno superior ou 

inferior zero; Norm.: normalidade.

 

Fonte: preparado pelo autor, com dados obtidos na Economática ® 

J.E. Wilcoxon Wilcoxon Wilcoxon

53d.  +  -  +  -  +  -

-22 1,21% 0,300   3  3        1,02% 0,232 4 2 1,26% 0,232    4              2     

-21 -0,96% 0,377   2  4        -0,73% 0,377 2 4 -0,92% 0,377    2              4     

-20 1,22% 0,433   3  4        1,45% 0,433 4 3 1,36% 0,433    4              3     

-19 3,14% 0,232   4  2        3,32% 0,173 4 2 3,21% 0,124    4              2     

-18 -1,88% 0,300   2  4        -1,77% 0,300 2 4 -1,83% 0,300    2              4     

-17 0,47% 0,112   3  2        0,28% 0,112 3 2 0,63% 0,040    * 4              1     

-16 2,24% 0,021    ** 6  1        1,98% 0,021 ** 6 1 2,19% 0,064    5              2     

-15 -1,50% 0,064   1  6        -1,46% 0,064 1 6 -1,43% 0,064    1              6     

-14 2,47% 0,058   5  1        2,18% 0,086 5 1 2,37% 0,058    5              1     

-13 0,91% 0,433   3  4        0,80% 0,433 3 4 0,76% 0,433    3              4     

-12 -0,32% 0,433   4  3        -0,56% 0,306 4 3 -0,26% 0,433    4              3     

-11 -2,96% 0,173   2  4        -2,90% 0,173 2 4 -2,97% 0,173    2              4     

-10 0,56% 0,300   4  2        0,67% 0,173 4 2 0,57% 0,173    4              2     

-9 0,27% 0,446   2  3        0,19% 0,446 2 3 0,55% 0,343    2              3     

-8 1,10% 0,124   4  2        0,91% 0,124 4 2 0,99% 0,124    4              2     

-7 0,63% 0,173   4  2        0,24% 0,232 4 2 0,71% 0,173    4              2     

-6 -1,56% 0,124   1  5        -1,70% 0,124 1 5 -1,48% 0,124    1              5     

-5 1,10% 0,118   1  6        1,32% 0,118 1 6 1,13% 0,118    1              6     

-4 -2,12% 0,199   3  4        -2,30% 0,199 3 4 -1,94% 0,199    3              4     

-3 2,23% 0,377   3  3        2,00% 0,300 3 3 2,17% 0,377    3              3     

-2 -3,46% 0,069   1  4        -3,16% 0,069 1 4 -3,47% 0,069    1              4     

-1 1,45% 0,377   3  3        1,47% 0,377 3 3 1,42% 0,377    3              3     

0 -2,14% 0,232   3  3        -2,14% 0,300 3 3 -2,26% 0,232    3              3     

1 0,51% 0,112   3  2        0,35% 0,112 3 2 0,56% 0,112    3              2     

2 1,90% 0,446   2  3        1,71% 0,343 3 2 1,91% 0,446    2              3     

3 -1,54% 0,173   2  4        -1,70% 0,173 2 4 -1,50% 0,173    2              4     

4 2,14% 0,058   5  1        2,41% 0,058 5 1 2,18% 0,058    5              1     

5 -0,13% 0,377   3  3        -0,33% 0,377 3 3 -0,03% 0,458    3              3     

6 -0,67% 0,446   3  2        -0,67% 0,343 2 3 -0,58% 0,446    3              2     

7 0,62% 0,446   2  3        0,73% 0,446 3 2 0,56% 0,446    3              2     

8 -2,74% 0,112   2  3        -2,84% 0,112 2 3 -2,69% 0,250    2              3     

9 2,96% 0,118   5  2        2,38% 0,118 5 2 2,94% 0,118    5              2     

10 0,23% 0,377   3  3        0,05% 0,458 3 3 0,16% 0,377    3              3     

11 -0,38% 0,023    ** 1  5        -0,28% 0,037 * 1 5 -0,39% 0,023    ** 1              5     

12 -0,57% 0,368   3  4        -0,25% 0,368 3 4 -0,56% 0,368    3              4     

13 -2,61% 0,377   3  3        -2,87% 0,377 3 3 -2,57% 0,377    3              3     

14 -0,61% 0,343   2  3        -0,80% 0,343 2 3 -0,60% 0,343    2              3     

15 3,23% 0,300   3  3        3,37% 0,300 3 3 3,10% 0,300    3              3     

16 1,50% 0,112   3  2        1,46% 0,112 3 2 1,53% 0,112    3              2     

17 -0,49% 0,232   2  4        -0,55% 0,173 2 4 -0,53% 0,232    2              4     

18 1,68% 0,031    * 5  2        1,25% 0,014 ** 6 1 1,65% 0,031    * 5              2     

19 -1,73% 0,021    ** 1  6        -1,51% 0,021 ** 1 6 -1,68% 0,021    ** 1              6     

20 1,94% 0,058   5  1        1,84% 0,058 5 1 1,95% 0,058    5              1     

21 -0,27% 0,433   4  3        -0,30% 0,368 3 4 -0,31% 0,433    4              3     

22 -0,57% 0,249   3  4        -0,22% 0,368 3 4 -0,59% 0,249    3              4     

23 -0,82% 0,300   3  3        -0,80% 0,232 2 4 -0,78% 0,300    3              3     

24 0,49% 0,343   2  3        0,58% 0,343 2 3 0,56% 0,343    2              3     

25 -0,60% 0,446   3  2        -0,66% 0,343 3 2 -0,47% 0,446    3              2     

26 1,35% 0,086   5  1        0,97% 0,124 5 1 1,45% 0,086    5              1     

27 -1,35% 0,300   3  3        -1,36% 0,458 4 2 -1,20% 0,458    4              2     

28 1,62% 0,021    ** 6  1        1,24% 0,014 6 1 1,59% 0,021    ** 6              1     

29 0,25% 0,458   3  3        0,19% 0,458 3 3 0,47% 0,377    3              3     

30 1,03% 0,249   3  4        1,31% 0,249 3 4 1,13% 0,249    3              4     
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Tabela 12 – Saídas – Janela de Evento ao redor da Primeira Prévia – Retorno Anormal 

Acumulado nos Estudos de Evento 

Legenda: J.E.: janela de evento; R.A.:retorno anormal diário; Ações +/-: quantidade e ações com retorno superior ou 

inferior zero; Norm.: normalidade.

 

Fonte: preparado pelo autor, com dados obtidos na Economática ® 

J.E. Wilcoxon Wilcoxon Wilcoxon

53d.  +  -  +  -  +  -

-22 1,21%        0,300 3 3 1,02% 0,232            4 2 1,26% 0,232       4 2

-21 0,24%        0,458 2 4 0,29% 0,458            2 4 0,34% 0,458       2 4

-20 1,46%        0,306 4 3 1,74% 0,306            4 3 1,70% 0,249       4 3

-19 4,60%        0,118 5 2 5,06% 0,118            5 2 4,91% 0,118       5 2

-18 2,72%        0,306 5 2 3,29% 0,199            5 2 3,08% 0,249       5 2

-17 3,19%        0,306 5 2 3,58% 0,155            5 2 3,70% 0,199       5 2

-16 5,43%        0,021  ** 6 1 5,55% 0,031             * 6 1 5,89% 0,021        ** 6 1

-15 3,93%        0,045  * 5 2 4,09% 0,045             * 5 2 4,46% 0,045        * 5 2

-14 6,39%        0,009  *** 7 0 6,27% 0,021             ** 6 1 6,83% 0,009        *** 7 0

-13 7,30%        0,009  *** 7 0 7,07% 0,009             *** 7 0 7,59% 0,009        *** 7 0

-12 6,98%        0,064 5 2 6,51% 0,045             * 6 1 7,33% 0,045        * 6 1

-11 4,02%        0,199 5 2 3,61% 0,306            4 3 4,36% 0,199       5 2

-10 4,59%        0,155 5 2 4,28% 0,155            5 2 4,94% 0,155       5 2

-9 4,86%        0,199 5 2 4,48% 0,199            5 2 5,49% 0,088       5 2

-8 5,95%        0,064 5 2 5,39% 0,064            5 2 6,48% 0,088       5 2

-7 6,58%        0,088 5 2 5,63% 0,064            5 2 7,20% 0,064       5 2

-6 5,02%        0,088 5 2 3,93% 0,064            5 2 5,71% 0,031        * 5 2

-5 6,12%        0,088 5 2 5,25% 0,088            5 2 6,84% 0,031        * 5 2

-4 4,00%        0,232 4 2 2,95% 0,232            4 2 4,90% 0,086       5 1

-3 6,24%        0,199 5 2 4,95% 0,199            5 2 7,07% 0,088       5 2

-2 2,78%        0,249 5 2 1,78% 0,306            5 2 3,60% 0,199       5 2

-1 4,22%        0,199 5 2 3,25% 0,199            5 2 5,02% 0,199       5 2

0 2,08%        0,249 5 2 1,11% 0,433            4 3 2,76% 0,249       5 2

1 2,59%        0,249 5 2 1,46% 0,306            5 2 3,33% 0,199       5 2

2 4,49%        0,199 5 2 3,17% 0,199            5 2 5,24% 0,199       5 2

3 2,95%        0,199 5 2 1,47% 0,306            5 2 3,73% 0,199       5 2

4 5,09%        0,199 5 2 3,88% 0,199            5 2 5,91% 0,199       5 2

5 4,96%        0,199 5 2 3,55% 0,155            5 2 5,88% 0,199       5 2

6 4,29%        0,368 4 3 2,88% 0,306            4 3 5,30% 0,368       4 3

7 4,91%        0,199 5 2 3,61% 0,155            5 2 5,86% 0,199       5 2

8 2,17%        0,433 4 3 0,77% 0,433            3 4 3,17% 0,306       4 3

9 5,14%        0,249 4 3 3,15% 0,199            4 3 6,12% 0,249       4 3

10 5,37%        0,368 4 3 3,20% 0,306            4 3 6,28% 0,306       4 3

11 4,99%        0,368 4 3 2,92% 0,306            4 3 5,89% 0,368       4 3

12 4,42%        0,368 4 3 2,67% 0,306            4 3 5,33% 0,368       4 3

13 1,81%        0,500 3 4 -0,20% 0,500            3 4 2,76% 0,500       3 4

14 1,20%        0,500 3 4 -1,00% 0,249            3 4 2,16% 0,500       3 4

15 4,43%        0,368 4 3 2,37% 0,306            4 3 5,26% 0,306       4 3

16 5,92%        0,199 5 2 3,83% 0,118            5 2 6,79% 0,155       5 2

17 5,43%        0,249 4 3 3,29% 0,249            4 3 6,26% 0,199       4 3

18 7,11%        0,155 5 2 4,53% 0,155            5 2 7,91% 0,155       4 3

19 5,38%        0,306 4 3 3,02% 0,249            4 3 6,23% 0,249       4 3

20 7,32%        0,155 5 2 4,87% 0,118            5 2 8,19% 0,118       5 2

21 7,05%        0,155 5 2 4,56% 0,118            5 2 7,88% 0,155       4 3

22 6,48%        0,155 5 2 4,34% 0,088            5 2 7,28% 0,118       5 2

23 5,67%        0,368 4 3 3,54% 0,199            4 3 6,51% 0,199       4 3

24 6,15%        0,199 4 3 4,12% 0,199            4 3 7,07% 0,199       4 3

25 5,55%        0,368 4 3 3,46% 0,199            4 3 6,60% 0,199       4 3

26 6,90%        0,249 4 3 4,43% 0,118            5 2 8,04% 0,199       4 3

27 5,55%        0,155 5 2 3,07% 0,199            5 2 6,84% 0,118       5 2

28 7,17%        0,088 5 2 4,31% 0,155            5 2 8,43% 0,045       5 2

29 7,42%        0,088 5 2 4,51% 0,088            5 2 8,91% 0,031        * 6 1

30 8,44%        0,021  ** 6 1 5,82% 0,021             *** 6 1 10,04% 0,031        * 5 2
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Tabela 13 – Saídas – Intervalos na Janela de Evento ao redor da Primeira Prévia 

Legenda: J.E.: janela de evento; R.A.:retorno anormal diário; Ações +/-: quantidade e ações com retorno superior ou 

inferior zero; Norm.: normalidade.

 

Fonte: preparado pelo autor, com dados obtidos na Economática ® 

Apesar de não se encontrar retornos diários anormais para D+0 e os dias ao redor do 

mesmo, a janela (D-2, D+2) é significativamente negativa nos três eventos (-1,75%, -

1,78% e -1,83%), corroborando a hipótese de que o efeito índice ocorre na primeira 

prévia das saídas, e é negativo, coerente com a hipótese H0B. Uma razão explicativa 

possível a considerar seria o efeito dos investidores que buscam acompanhar a carteira 

do Ibovespa se desfazerem deste papel ao redor da data de exclusão dos mesmos, 

causando uma dedução de preços e afetando para baixo os retornos acumulados. No 

entanto, no acumulado para uma janela mais estendida os retornos são positivos e 

significativos nos três eventos (vide Tabela 13). 

 

4.7 Volumes – Inclusões 

 

A hipótese H2-0, em que os volumes de negociação anormais associados às inclusões 

de ações da carteira do Ibovespa não deveriam ser significativos nas datas acima e 

períodos anteriores ou subsequentes (60 dias), com a hipótese alternativa H5-1 de que 

há volumes anormalmente altos ou baixos nestas datas, é analisada a partir da relação 

entre volume do ativo e volume de mercado. Para a data de efetivação da mudança de 

carteira (inclusão das novas ações ao Ibovespa) verifica-se na Figura 22 que o volume 

de negócios oscila entre D-22 e D-1 entre um máximo de 1,53 vezes o volume ratio 

apurado como normal e em D-1 sobe para 2,63, em D+0 atinge 1,76 e 1,63 em D+1 

(todos significativos), retornando após D+2 a patamares ligeiramente superiores ao 

período anterior. De fato, para as ações entrantes, o volume ratio oscila com valores 

positivos e negativos entre D-22 a D-8, dos quais 10 observações siginficativas. Em D-7 

é significativamente superior de 1 (razão de referência da normalidade dos volumes), 

atingindo 1,53, conforme observa-se na Tabela 13. Em D-4, D-1 e D+0 ocorrem 

observações de volumes significativamente acima de 1. Assim, confirma-se a Hipótese 

H5-0, pois ocorre volume anormalmente alto na data e no entorno do dia de Efetivação 

de mudança do Ibovespa. O indicador de volume anormal volta a oscilar, com medidas 

Intervalo Wilcoxon Wilcoxon Wilcoxon

 +  -  +  -  +  -

(-1,+1) -0,19%        0,458 3            3        -0,33% 0,173 2           4           -0,28% 0,458       3          3        

(-2,+2) -1,75%        0,009  *** -         7        -1,78% 0,021 ** 1           6           -1,83% 0,014       ** 1          6        

(-3,+3) -1,05%        0,199 3            4        -1,48% 0,368 4           3           -1,17% 0,199       3          4        

(-4,+4) -1,04%        0,118 2            5        -1,37% 0,064 2           5           -0,93% 0,199       3          4        

(-5,+5) -0,07%        0,118 1            6        -0,38% 0,155 2           5           0,17% 0,155       2          5        

(-5,15) 3,38%        0,199 5            2        2,34% 0,155 5           2           3,46% 0,199       5          2        

(-5,30) 1,29%        0,433 3            4        -0,36% 0,155 2           5           1,58% 0,500       3          4        

(-15,20) 5,67%        0,021  ** 6            1        4,03% 0,031 * 6           1           6,44% 0,031       * 6          1        

(-10,10) 3,20% 0,155       5            2        2,65% 0,155 5           2           3,33% 0,155       5          2        

(-15,30) 5,67% 0,021        ** 6            1        4,03% 0,031 * 6           1           6,44% 0,031       * 6          1        

(-22,30) 8,44% 0,021        ** 6            1        5,82% 0,021 ** 6           1           10,04% 0,031       * 5          2        
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significativas negativas e positivas e encerra D+30 com observação positiva e 

significativa de 1,32 vezes o volume ratio esperado (normal) de 1.  

A partir da observação da Figura 23 percebe-se que o volume ratio como medida de 

volume anormal é ainda maior para a Primeira Prévia do que o verificado para a Data de 

Efetivação, e segue o padrão de comportamento semelhante ao descrito para este, com 

algumas diferenças de destaque. Primeiro, há menos oscilações negativas (abaixo de 1) 

no volume, apenas duas observações (Tabela 14). Em segundo, O pico de negociação, 

apesar de coincidir com a data observada na efetivação, D-1, é ainda maior, superior a 3 

vezes o volume ratio esperado. O volume anormal de 1,699 vezes em D+0 não é 

significativo.  Mesmo assim, é possível detectar volumes anormais que corroboram a 

hipótese nula H5-0. Cabe uma consideração sobre o padrão de não verificação de 

normalidade para as amostras de  volume ratio diário observadas. Como o Ibovespa 

possui concentração em poucas ações, o que pode ser observado no peso de cada ação 

no índice, este peso de mercado de algumas ações pode ter tornado a distribuição do 

volume não normal. 

 

Figura 22 – Média do Volume Ratio (MVR) diário na Data de Efetivação, para Janela de 

estimação de 60 dias e Janela de Evento de D-22 a D+30. 

Fonte: preparado pelo autor, com dados obtidos na Economática ® 
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Figura 23 – Média do Volume Ratio (MVR) diário na Primeira Previa, para Janela de estimação 

de 60 dias e Janela de Evento de D-22 a D+30. 

Fonte: preparado pelo autor, com dados obtidos na Economática ® 
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Tabela  14 – Média do Volume Ratio diário na Data de Efetivação  e data de Primeira 

Prévia das Inclusões. 

Legenda: J.E.: janela de evento; R.A.:retorno anormal diário; Ações +/-: quantidade e ações com retorno superior ou 

inferior zero; Norm.: normalidade.

 

Fonte: preparado pelo autor, com dados obtidos na Economática ® e BMFBovespa 

t p-value Norm. t p-value Norm.

-22 1,048   0,523       0,028         * 12,179  0,000    N -22 0,982   0,532       0,010       *** 11,524 0,000 *** S

-21 1,410    1,061       0,423         8,213    0,000    N -21 1,414    1,148       0,270       7,695   0,000 N

-20 1,166    0,691       0,156         10,284  0,000    N -20 1,783    1,825       0,351       6,103   0,000 N

-19 1,050   0,593       0,009         *** 10,909  0,000    N -19 1,194    0,786       0,129       9,484   0,000 N

-18 1,170    0,700       0,113         10,560  0,000    N -18 1,139    0,773       0,074       9,203   0,000 N

-17 1,098   0,698       0,023         * 9,519    0,000    N -17 1,105   0,968       0,007       *** 7,125   0,000 N

-16 1,040   0,572       0,020         ** 11,013  0,000    N -16 1,159   0,936       0,019       ** 7,731   0,000 N

-15 1,133   0,560       0,027         * 12,273  0,000    N -15 1,066   0,576       0,027       * 11,548 0,000 N

-14 1,047   0,503       0,021         ** 12,619  0,000    N -14 0,985   0,533       0,006       *** 11,536 0,000 *** S

-13 0,918   0,605       0,001         *** 9,278    0,000    N -13 1,021   0,581       0,019       ** 10,970 0,000 N

-12 0,836   0,461       0,000         *** 11,797  0,000    N -12 1,081   0,959       0,005       *** 7,034   0,000 N

-11 0,899   0,480       0,000         *** 11,440  0,000    N -11 1,002   0,653       0,005       *** 9,573   0,000 N

-10 1,022   0,739       0,003         *** 13,202  0,000    *** S -10 1,115   0,819       0,025       ** 8,498   0,000 N

-9 0,969   0,664       0,005         *** 9,916    0,000    N -9 0,920   0,709       0,001       *** 8,107   0,000 N

-8 1,141   0,965       0,003         *** 7,264    0,000    N -8 1,124   1,063       0,003       *** 6,606   0,000 N

-7 1,530   3,383       0,013         ** 2,719    0,010    N -7 1,630   3,890       0,020       ** 2,617   0,013 N

-6 1,347    1,200       0,181         6,819    0,000    N -6 1,290    1,075       0,174       7,493   0,000 N

-5 1,203    0,713       0,209         10,553  0,000    N -5 1,163    0,837       0,132       8,680   0,000 N

-4 1,076   0,769       0,008         *** 8,454    0,000    N -4 1,177   1,254       0,005       *** 5,865   0,000 N

-3 1,384    0,903       0,478         9,288    0,000    N -3 1,343    0,999       0,325       8,396   0,000 N

-2 1,445    0,731       0,152         12,060  0,000    N -2 1,459    0,866       0,195       10,524 0,000 N

-1 2,630   1,104       0,000         *** 14,654  0,000    S -1 3,082   1,627       0,000       *** 11,831 0,000 N

0 1,798   1,174       0,028         * 9,288    0,000    N 0 1,699    1,300       0,174       8,166   0,000 N

1 1,610    1,792       0,369         5,388    0,000    N 1 1,530    1,527       0,392       6,256   0,000 N

2 1,473    1,022       0,362         8,815    0,000    N 2 1,314    0,683       0,474       12,020 0,000 N

3 1,292    0,913       0,169         8,559    0,000    N 3 1,150    0,820       0,054       8,758   0,000 N

4 1,232    0,763       0,181         9,916    0,000    N 4 1,202    0,854       0,094       8,796   0,000 N

5 1,441    1,126       0,388         7,727    0,000    N 5 1,404    1,270       0,181       6,907   0,000 N

6 1,251    0,587       0,486         12,935  0,000    S 6 1,249    0,626       0,377       12,472 0,000 N

7 1,259    0,808       0,297         9,427    0,000    N 7 1,252    0,846       0,212       9,239   0,000 N

8 1,341    0,917       0,333         8,837    0,000    N 8 1,445    1,256       0,381       7,181   0,000 N

9 1,178   0,906       0,044         * 7,851    0,000    N 9 1,131   1,113       0,017       ** 6,349   0,000 N

10 1,364    1,389       0,108         5,934    0,000    N 10 1,435   2,077       0,041       * 4,314   0,000 N

11 1,234    0,780       0,161         9,582    0,000    N 11 1,104   0,767       0,016       ** 8,986   0,000 N

12 1,166    0,652       0,132         10,839  0,000    N 12 1,069   0,696       0,019       ** 9,597   0,000 N

13 1,197    0,694       0,159         10,447  0,000    N 13 1,349    0,943       0,400       8,932   0,000 N

14 1,159    0,771       0,052         9,107    0,000    N 14 1,144    0,725       0,070       9,851   0,000 N

15 0,974   0,534       0,001         *** 11,104  0,000    N 15 1,035   0,630       0,014       ** 10,247 0,000 N

16 1,053    0,555       0,017         11,500  0,000    N 16 1,224    0,715       0,251       10,700 0,000 N

17 0,983   0,414       0,006         *** 14,634  0,000    *** S 17 1,394    1,532       0,112       5,682   0,000 N

18 1,132    0,707       0,067         9,831    0,000    N 18 1,513    1,200       0,423       7,874   0,000 N

19 1,157    0,611       0,061         11,539  0,000    N 19 1,443    0,838       0,287       10,751 0,000 N

20 1,091    0,586       0,021         11,489  0,000    N 20 1,310    0,777       0,404       10,522 0,000 N

21 1,283    0,702       0,351         11,097  0,000    N 21 1,432    0,876       0,366       10,207 0,000 N

22 1,164    0,650       0,084         10,869  0,000    N 22 1,176    0,755       0,074       9,722   0,000 N

23 1,135   0,742       0,046         * 9,372    0,000    N 23 1,405    1,153       0,329       7,610   0,000 N

24 1,241    0,914       0,095         8,244    0,000    N 24 1,318    1,101       0,119       7,472   0,000 N

25 1,022   0,773       0,001         *** 8,062    0,000    N 25 1,549    1,678       0,329       5,767   0,000 N

26 1,099   0,735       0,011         * 9,102    0,000    N 26 1,372    1,086       0,290       7,886   0,000 N

27 1,052   0,933       0,000         *** 6,945    0,000    N 27 1,188   1,088       0,020       ** 6,821   0,000 N

28 0,955   0,605       0,001         *** 9,727    0,000    N 28 1,111   0,907       0,021       ** 7,648   0,000 N

29 1,062   0,693       0,016         ** 9,433    0,000    N 29 1,137   0,937       0,016       ** 7,580   0,000 N

30 1,132   0,983       0,027         * 7,160    0,000    N 30 1,213    0,994       0,065       7,622   0,000 N

Volumes - Saídas - Estimação de 60 dias de pregão

J.E. 53 d. MVR Desvpad Wilcoxon
Teste T

J.E. 53 d. MVR

Volumes - Entradas - Estimação de 60 dias de pregão

Desvpad Wilcoxon
Teste T
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4.8 Volumes – Exclusões 

 

Avalia-se a verificação da ocorrência de volume anormal ao redor da data de efetivação 

das exclusões, com a hipótese nula H7-0 (não há volumes anormais ao redor da data de 

evetivação da exclusão) e hipótese alternativa H7-1 (ocorrem volumes anormais na data 

de exclusão), e da data de primeira prévia das exclusões, a hipótese nula H10-0 e 

alternativa H10-1. Utiliza-se a mesma medida de avaliação de volumes anormais 

anteriormente vistas, a Média do Volume Ratio diário, para estas datas, como descrito na 

metodologia. Como a amostra de ativos é inferior a 30 não se aplica o teste T de 

Student, somente o teste não paramétrico de Wilcoxon, valendo as mesmas ressalvas de 

limitações aplicadas aos retornos anormais com amostra reduzida de observações. 

Observa-se na Figura 24 o volume das exclusões na data de efetivação que o pico de 

volume ocorre em D-4, com o MVR dia 4,28 vezes o volume médio normal, 

significativo a 5%, MVR dia em D+0.  Observa-se em D-2 a D+2 volumes acima de 1, 

porém não significativamente anormais pelo teste de Wilcoxon, incluindo-se um MVR 

dia de 1,86 em D+0.  Portanto aceita-se a Hipót4ese nula H7-0, pois não se encontram 

volumes anormais na data de efetiva exclusão das ações. Este resultado é coerente com 

a aceitação da hipótese nula H6-0, de que não há retornos anormais na data da efetiva 

retirada das ações da carteira do Ibovespa. 

Entretanto, observa-se um crescimento de volume antes da data de efetivação da 

exclusão, seguido de queda no volume medido pelo MVR dia após esta data, tanto pelo 

gráfico correspondente quanto pela tabela, a qual revela que além da observação 

significativamente anormal superior a 1 em D-4, há observação de volume 

significativamente inferior a 1 (0,58) em D+26, reforçando a condição de queda nos 

volumes negociados. Esta situação condiz com a hipótese de pressão de preços, em que 

preços retornariam ao patamar pré-mudança na carteira (exclusão) e volumes ajustam-se 

a patamares inferiores  aos negociados anteriormente, dada a menor demanda, por conta 

de não participarem mais do índice. Contrariamente, caso os volumes se mantivessem a 

níveis pré-efetivação da exclusão, poder-se-ia considerar a existência de conteúdo 

informacional relevante ou de curva de demanda decrescente do ativo (hipótese do 

substituto imperfeito), pois mesmo com a retirada do ativo os volumes dos mesmos se 

manteriam constantes, o que não é constatado neste experimento. 
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Figura 24 – Média do Volume Ratio (MVR) diário na Data de Efetivação das Exclusões, para 

Janela de estimação de 60 dias e Janela de Evento de D-22 a D+30. 

Fonte: preparado pelo autor, com dados obtidos na Economática ® e BMFBovespa 

Para a primeira prévia da exclusão, ao contrário, verificam-se volumes anormalmente 

altos ao redor da data de anúncio (D+0). Valores acima de 1 para o MVR dia são 

obtidos para todos os dis entre D-2 e D+2, conforme gráfico e tabela correspondentes, 

sendo os valores aproximados de 2,15 (D-2)  3,48 (D-1) e 4,25 (D+2) significativos a 

5%, 1% e 5% respectivamente, ao passo que em D+0 o valor de 2,31 não é 

estatisticamente significativo. Conclui-se desta forma pela rejeição de H10-0 e a 

aceitação de H10-1, que indica a ocorrência de volumes significativamente anormais 

acima de 1, ou anormalmente altos, para a data da primeira prévia das exclusões. Este 

resultado é coerente com a rejeição da hipótese nula de retorno anormal H9-0, pois 

verifica-se retornos anormais positivos na primeira prévia das exclusões. 
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Figura 25 – Média do Volume Ratio (MVR) diário na Data de Primeira Prévia das Exclusões, 

para Janela de estimação de 60 dias e Janela de Evento de D-22 a D+30. 

Fonte: preparado pelo autor, com dados obtidos na Economática ® e BMFBovespa 
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Tabela  15 – Média do Volume Ratio diário na Data de Efetivação  e data de Primeira 

Prévia das Exclusões.  

Legenda: J.E.: janela de evento; R.A.:retorno anormal diário; Ações +/-: quantidade e ações com retorno superior ou 

inferior zero; Norm.: normalidade.

 

Fonte: preparado pelo autor, com dados obtidos na Economática ® e BMFBovespa 

J.E. Desvio Desvio

53d. Padrão Padrão

-22 0,96                    0,433 0,539         0,741         0,064         0,541         

-21 1,06                    0,306 0,789         1,437         0,306         1,501         

-20 1,51                    0,155 1,043         1,341         0,249         0,780         

-19 3,11                    0,249 4,918         0,961         0,306         0,662         

-18 0,80                    0,249 0,565         1,062         0,249         0,814         

-17 1,84                    0,199 1,861         0,851         0,064         0,307         

-16 1,04                    0,500 0,715         0,708         0,045         * 0,414         

-15 1,20                    0,433 1,051         1,208         0,118         1,692         

-14 1,44                    0,249 1,133         0,432         0,009         *** 0,199         

-13 1,40                    0,249 1,126         0,653         0,009         *** 0,154         

-12 1,47                    0,249 1,215         0,685         0,009         *** 0,148         

-11 1,23                    0,433 1,047         1,018         0,155         0,769         

-10 2,09                    0,306 2,366         2,336         0,249         3,816         

-9 2,14                    0,249 2,457         0,694         0,014         ** 0,258         

-8 1,69                    0,433 1,988         0,753         0,064         0,467         

-7 2,66                    0,199 4,109         0,871         0,155         0,697         

-6 1,22                    0,306 0,739         0,952         0,199         0,387         

-5 1,83                    0,155 1,485         0,842         0,088         0,532         

-4 4,28                    0,031  * 6,898         0,838         0,088         0,526         

-3 0,95                    0,199 0,951         1,401         0,118         2,076         

-2 1,42                    0,118 2,147         0,740         0,009         *** 0,183         

-1 2,80                    0,118 3,488         0,647         0,031         * 0,423         

0 1,86                    0,249 2,312         0,888         0,118         0,376         

1 3,23                    0,433 6,172         1,354         0,433         0,958         

2 2,67                    0,433 4,248         0,587         0,009         *** 0,245         

3 1,06                    0,155 1,086         2,829         0,118         5,713         

4 1,45                    0,118 2,015         0,812         0,088         0,525         

5 1,89                    0,306 1,714         1,611         0,306         2,127         

6 1,84                    0,306 1,666         1,222         0,500         0,808         

7 1,31                    0,500 1,047         1,134         0,249         0,899         

8 1,58                    0,249 0,975         1,114         0,155         1,277         

9 0,92                    0,199 0,720         1,002         0,118         1,344         

10 1,46                    0,199 0,803         1,755         0,368         1,365         

11 1,70                    0,368 1,421         1,413         0,433         1,130         

12 1,63                    0,155 0,897         0,974         0,199         0,648         

13 1,89                    0,199 1,586         1,189         0,155         0,987         

14 1,31                    0,368 1,412         0,921         0,064         0,203         

15 1,31                    0,118 1,289         0,942         0,155         0,407         

16 0,74                    0,064 0,529         1,052         0,249         0,617         

17 1,60                    0,155 2,159         0,930         0,306         0,623         

18 1,40                    0,249 1,551         0,817         0,088         0,430         

19 1,62                    0,249 0,970         0,969         0,199         0,771         

20 0,85                    0,064 0,304         0,653         0,045         * 0,523         

21 0,95                    0,249 0,689         0,532         0,014         ** 0,378         

22 0,97                    0,155 0,960         0,762         0,064         0,431         

23 0,77                    0,064 0,531         0,525         0,014         ** 0,471         

24 0,94                    0,249 0,589         0,634         0,064         0,604         

25 0,73                    0,088 0,482         0,486         0,009         *** 0,328         

26 0,58                    0,009  *** 0,177         0,799         0,088         0,594         

27 0,99                    0,306 0,571         0,562         0,031         * 0,549         

28 0,75                    0,064 0,539         0,975         0,199         0,711         

29 0,77                    0,088 0,485         1,053         0,433         1,164         

30 1,25                    0,433 1,107         0,556         0,021         ** 0,437         

Wilcoxon
MVR Dia

Volume - Exclusões - Data de Efetivação Volume - Exclusões - Primeira Prévia

MVR Dia
Wilcoxon
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4.9 Betas e comovimento 

 

O beta é definido pela covariância de um ativo com o mercado (representado pelo 

Ibovespa), dividido pela variância de mercado. Se este se move mais próximo ao 

mercado (que no escopo deste trabalho é igual ao Ibovespa), mais próximo de 1 este 

valor assumirá.  O beta médio diário de 1 ano pré-inclusão das ações adicionadas à 

carteira do Ibovespa foi calculado em 0,84, e passa a 1,05 no período de1 ano pós-

inclusão, um incremento de 0,21, ou 24% de incremento. Sua força explicativa 

cresce em 14,6%, de 22,3% para 36,9%, um aumento de 66%. Portanto, verifica-se 

uma maior significação no movimento dos betas das ações incluídas ao Ibovespa 

perante a mesma medida quando estes mesmos papéis não pertencem ao índice, 

rejeitando-se a hipótese nula H3-0. Portanto, curiosamente, o risco médio destas 

ações ingressantes frente ao mercado teoricamente aumentou ao serem estas 

incluídas no índice, o que deveria refletir em expectativas de retorno mais altos. 

Tabela 16 – Betas e comovimento – Inclusões e Exclusões 

 

Fonte: preparado pelo autor, com dados obtidos na Economática ® 

Quanto ao beta médio das exclusões, este vai de 0,25 quando estas ações ainda estão no 

índice, para 0,09 quando saem. Ambos os valores são estranhamente baixos. O primeiro 

por serem empresas dentro do índice, que teoricamente deveriam estar ao redor de 1. O 

segundo por indicar uma correlação muito mais baixa. Adicionalmente, a força 

explicativa do beta, medido por seu R-quadrado é inferior a 1% nos momentos pré e 

pós-exclusão, muito baixa para que se conclua pela existência de comovimento, mesmo 

que se verifique crescimento nos betas (que como já se comentou, são bastante baixos). 

Portanto, opta-se por aceitar H8-0 e recusar H8-1, ou seja, conclui-se que não há 

evidências para  corroborar o comovimento dos betas das ações excluídas do Ibovespa. 

4.10 Comparativo dos resultados entre Estudo 1 e 2 e Estudo 3. 

Os resultados dos Estudos 1, 2 e 3 convergem quanto à não verificação do efeito índice 

na data de efetiva entrada e exclusão de ações da carteira do Ibovespa e quanto a 

indícios de sua ocorrência na data de primeira prévia das inclusões. Porém, os 

resultados dos Estudos 1, 2 e 3 divergem quanto à primeira prévia das saídas. Uma 

Pré Inclusão Pós Inclusão Pré Exclusão Pós Exclusão

Valor Beta 0,84                 1,05                 0,25                0,09                 

Razão

Incremento 0,20                0,16-               

R-quadrado 0,223               0,369               0,003              0,004               

Razão

Incremento 0,15                0,00               

Beta Ajustado Beta Ajustado

1,24                                           

1,66                                           

Inclusões ao Ibovespa Exclusões do Ibovespa

0,36                                           

1,17                                           
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análise estatística deve ser conduzida para verificação quanto à relevância desta 

divergência. Uma avaliação dos betas, R-quadrado variância das regressões poderia 

auxiliar no entendimento se é relevante para o entendimento do efeito índice 

coincidência da janela de estimação do Estudo de Evento e o período de apuração do 

Ibovespa. Ressalta-se no entanto que a comparação entre regressões simples tem 

limitações: mesmo se comparada sua força explicativa, o resultado pode advir de uma 

segunda variável independente fora do modelo que covaria com ambas e possui maior 

força explicativa e deveria ser adicionada ao modelo, ou mesmo aleatoriedade. Conclui-

se que os resultados obtidos até o momento não são conclusivos quanto à hipótese H11. 

 

4.11 Resumo dos resultados obtidos 

 

Apresenta-se um resumo das conclusões obtidas (Figura 26). Para as amostras 

pesquisadas, o efeito índice é encontrado nas prévias, e não ocorre nas datas de entradas 

das novas ações do Ibovespa, tanto para as inclusões quanto para as exclusões. Estes 

resultados não condizem com os encontrados por SALAZAR (1997) e VERDI e 

PROCIANOY (2007), que verificam retornos anormalmente altos na data de efetiva 

inclusão das ações, e retornos anormalmente inferiores para as exclusões, e é mais 

próximo a SERRA, LIMA, MARTELANC e LIMA (2010), que corroboram a hipótese 

de pressão de preços. Outros pesquisadores, como SOE e DASH (2008) e BENEISH e 

WHALEY (1996, 2002), relatam que o efeito índice em outros mercados é mutável ao 

longo do tempo. Assim como o desenvolvimento do mercado de fundos de índices fez 

crescer o interesse nas ações incluídas no S&P500 nos anos 80 e 90, relatam um 

esgotamento das oportunidades de arbitragem originais sobre as inclusões nos anos 

iniciais do século XXI, e o desenvolvimento de novas oportunidades de ganhos 

anormais de curto prazo, com as exclusões. Uma possível questão a avaliar seria a 

evolução do efeito índice ao longo de janela mais longa de tempo, englobando os 

períodos pesquisados anteriormente com os do presente estudo e avaliando-se o 

comportamento de retornos e volumes ao longo do tempo. Outros fatores possíveis 

seriam efeito da especificidade das amostras, com potencial efeito da autocorrelação 

entre retornos das ações incluídas ou excluídas na mesma data e modelo de apuração de 

retornos, que diferem quanto ao utilizado por SALAZAR (1997). Fatores exógenos 

poderiam também contribuir, gerando novos rumos para a dinâmica do mercado, que 

afetariam o comportamento ou a captura dos resultados por parte das ferramentas 

metodológicas aplicadas neste trabalho. 

Com relação ao comovimento dos betas diários, verifica-se que este ocorre somente na 

amostra de Inclusões, com crescente força explicativa da regressão do beta, cujo valor 

cresce de forma relevante e tende ao valor de 1, indicando não por eventualidade  

retorno de mercado esperado pelo Ibovespa. Este resultado é coerente com os resultados 

obtidos por CLAESSENS e YAFFEH (2013), que analisaram o Ibovespa como parte de 

amostra de 40 Índices, e que verificam também retornos anormais. O comparativo entre 
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os estudos com  janelas coincidentes e não coincidentes com o período de apuração do 

Ibovespa é inconclusivo quanto ao efeito que este tem em medir o quanto os preços dos 

ativos estariam ajustados pelas expectativas do mercado. 

 

 

Figura 26 – Resumo dos Resultados obtidos nos Testes de Hipótese 

Fonte: preparado pelo autor. 

 

4.12 Considerações e limites dos resultados obtidos  

 

Alguns fatores podem ser levantados como limitadores dos resultados obtidos nos 

estudos.Primeiramente, diversas empresas da lista de entradas realizaram seus IPOs nos 

últimos dez anos, correspondendo a 56% da amostra de entradas no Ibovespa, ou 20 

empresas em 39, demonstrando seu peso no mercado de capitais nacional. 9 destas 

entraram no Ibovespa 1 a 3 anos antes de serem incluídas no índice Ibovespa, fato que a 

literatura indica como gerador de efeitos anormais nos retornos das ações. SILVA e 

FAMÁ (2007) encontram evidências de retornos anormais negativos e significativos em 

amostra de 23 ativos de empresas que realizaram IPOs na Ibovespa entre 2004 e 2007.  

Segundo SILVA e FAMÁ (2007, p.1), para esta amostra:  

Excluído o retorno do 1° dia, atingiram -11,52% no final do sexto 

mês, -16,60% no final do 12º mês e -41,79% no final do 24º mês, 

evidenciando relevantes perdas de valor das carteiras analisadas no 

período, tanto em termos econômicos quanto em nível de significância 

estatística, e caracterizando o fenômeno da underperformance, 

Hipótese Nula Hipóteses Estudo 1 Estudo 2 Estudo 3 Estudo 4 Estudo 5 Estudo 6

Não ocorre 

Retorno anormal
H1

Aceita-se a 

Hipótese nula

Aceita-se a 

Hipótese nula

Aceita-se a 

Hipótese nula
 -  -  -

Não ocorre Volume 

anormal
H2  -  -  -

Rejeita-se a 

Hipótese nula
 -  -

Não ocorre 

Variação do Beta e 

comovimento

H3  -  -  -  -
Rejeita-se a 

Hipótese nula
 -

Não ocorre 

Retorno anormal
H4

Rejeita-se a 

Hipótese nula

Rejeita-se a 

Hipótese nula

Aceita-se a 

Hipótese nula
 -  -  -

Não ocorre Volume 

anormal
H5  -  -  -

Rejeita-se a 

Hipótese nula
 -  -

Não ocorre 

Retorno anormal
H6

Aceita-se a 

Hipótese nula

Aceita-se a 

Hipótese nula

Aceita-se a 

Hipótese nula
 -  -  -

Não ocorre Volume 

anormal
H7  -  -  -

Aceita-se a 

Hipótese nula
 -  -

Não ocorre 

Variação do Beta e 

comovimento

H8  -  -  -  -
Aceita-se a 

Hipótese nula
 -

Não ocorre 

Retorno anormal
H9

Rejeita-se a 

Hipótese nula

Rejeita-se a 

Hipótese nula

Rejeita-se a 

Hipótese nula
 -  -  -

Não ocorre Volume 

anormal
H10  -  -  -

Rejeita-se a 

Hipótese nula
 -  -

H11  -  -  -  -  -
Não 

conclusivo

Comparativo dos Retornos indica que estes são 

iguais

Primeira Prévia

Inclusões

Data de Efetivação

Primeira Prévia

Exclusões

Data de Efetivação

Elemento do Objeto de Estudo
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amplamente documentado pela academia, notadamente no mercado 

de capitais norte-americano. 

Entende-se que este fato seja um evento atípico que poderia alterar a medição do retorno 

anormal pelo modelo de mercado, e poderia ser foco do desenvolvimento deste estudo. 

A Figura 27 apresenta estas empresas. 

 

Figura 27 – Empresas da amostra de adições ao Ibovespa e datas dos IPOs ocorridos entre 2000-

2012. Legenda:*: empresas cujo IPO ocorrem até 3 anos antes de sua inclusão na carteira do 

Ibovespa; **: empresas cuja janela de apuração ou entrada no Ibovespa coincide com o período 

de crise dos mercados financeiros globais. Fonte: preparado pelo autor. 

Outro evento relevante foi a crise de 2008 (Figura 28), que poderia afetar as 

observações de entrada em setembro daquele ano, auge da crise dos mercados de 

capitais, e que afetou a bolsa brasileira. Os resultados, em especial sobre a não 

ocorrência do efeito índice na data de efetivação das entradas, e ocorrência do efeito 

índice na primeira prévia de entrada, não se alteram com a exclusão das empresas que 

entraram em 2008 ou que tiveram sua janela de estimação no período. Por esta razão, 

decidiu-se manter estas observações na composição da amostra.  

Outra questão é o tamanho da amostra de ações excluídas do índice, apenas sete, é um 

limitador sobre a assertividade das conclusões obtidas, e por siso poderia suscitar 

considerações. Uma alternativa para testar o efeito destes pontos seria aumentar o 

período estudado, antecedendo alguns anos. Um benefício adicional deste procedimento 

poderia ser o de comparar os resultados de uma amostra maior em dois períodos e 

comparar a os resultados, gerando indicações sobre o comportamento do efeito índice 

ao longo do tempo. 

 

No. Empresa Ação
Data de entrada 

no Ibovespa

IPO até 3 anos pré 

inclusão
No. Empresa Ação

Data de entrada 

no Ibovespa

IPO até 3 anos 

pré inclusão

1 Caemi CMET4       01/09/2004 N 21 Telemig Part. TMCP4       02/05/2008 N

2 Gerdau GOAU4       02/05/2005 N 22 Ultrapar UGPA4       02/05/2008 N

3 Unibanco UBBR11      02/05/2005 N 23 Usiminas USIM3       02/05/2008 N

4 Sadia SDIA4       01/09/2005 N 24 Redecard RDCD3*      01/09/2008 2007

5 CCR CCRO3       02/05/2006 N 25 MMX MMXM3**       01/09/2009 2006

6 ALL ALLL11*      01/09/2006 2004 26 LLX LLXL3*       04/01/2010 2008

7 Natura NATU3* 01/09/2006 2004 27 MRV MRVE3**       04/01/2010 2007

8 CBD PCAR4       01/09/2006 N 28 OGX OGXP3*       04/01/2010 2008

9 TAM TAMM4*      01/09/2006 2005 29 PDG PDGR3**       04/01/2010 2007

10 Cyrella Realty CYRE3*      02/01/2007 2005 30 Ecodiesel ECOD3**       03/05/2010 2005

11 Gol GOLL4**    02/01/2007 2004 31 Brookfield BISA3       01/09/2010 N

12 Cpfl Energia CPFE3**     02/05/2007 2004 32 Marfrig MRFG3**       01/09/2010 2007

13 Lojas Renner LREN3       02/05/2007 N 33 Hipermarcas HYPE3**       03/01/2011 2008

14 Submarino BTOW3*       03/09/2007 2005 34 Brasil Malls BRML3**       05/09/2011 2007

15 Duratex DURA4       03/09/2007 N 35 Hering HGTX3       05/09/2011 N

16 Gafisa GFSA3*       03/09/2007 2006 36 DASA DASA3       02/01/2012 2004

17 Lojas Americanas LAME4       03/09/2007 N 37 Localiza RENT3       02/01/2012 2005

18 Nossa Caixa BNCA3**      02/01/2008 2005 38 Cetip CTIP3**       03/09/2012 2009

19 JBS JBSS3*       02/05/2008 2007 39 Suzano SUZB5       03/09/2012 N

20 Rossi RSID3       02/05/2008 N

Entradas - Inclusões no Ibovespa entre 2003-2012

Total de Empresas da NOVA AMOSTRA: 18 (sem IPO até 3 anos antes da inclusão e 

sem inclusão no período da crise dos mercados financeiros)

Total de empresas com IPO em até 3 anos antes de sua inclusão no Ibovespa: 21 ou 53,8% do total da amostra
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Figura 28 – Cronologia da Crise dos Mercados Financeiros 2007-2008 

Fonte: adaptado pelo autor de FILARDO, GEORGE, LORETAN, MA,MUNRO, SHIN, 

WOOLDRIDGE, YETMAN e ZHU (2009). 

Ao se rodar novamente os Estudos 1 e 3 para as inclusões ao Ibovespa, verifica-se a 

ocorrência do efeito índice para a janela de estimação de 120 dias (Tabela 16 a 18). 

 

 

Figura 29 – Retorno Anormal diário e Retorno anormal Acumulado – Estudo 1 com amostra 

ajustada para IPOs e Crise de 2008. 

Fonte: preparado pelo autor, com dados obtidos na Economática ® 

Encontra-se no Estudo 1 ajustado a ocorrência em D+0 de retorno anormal de 1,97% a 

4% de significância. Esta versão do Estudo 1 utiliza a amostra ajustada para empresas 

cujos IPOs  ocorreram até 3 anos antes da entrada na carteira do Ibovespa, e portanto 

podem ter influenciado na medição do retorno anormal pelo modelo de mercado. O 

retorno de D+1 é positivo em 0,5% mas não significante, e os retornos em D-1 e D+2 
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são negativos, porém não significativos. Já no Estudo 3, cuja janela de estimação não 

coincide com a apuração do Ibovespa, o retorno de D+0 é positivo em 1,7% e o de D+1 

em 0,3%, mas não são significativos. Entretanto, os resultados negativos de D-1 e D+2 

são significativos a 4%, e são de -1,22% e -1,71%. Portanto, observa-se certa coerência 

nos valores encontrados.  

 

Figura 30 – Retorno Anormal diário e Retorno anormal Acumulado – Estudo 3 com amostra 

ajustada para IPOs e Crise de 2008. 

Fonte: preparado pelo autor, com dados obtidos na Economática ® 

A comparação entre os retorno acumulados dos Estudos 1 e 3 são divergentes. Enquanto 

no primeiro o retorno  anormal acumulado é positivo para todo o período (Figura 29), 

signficante em D-17 em 2,4% a 5%, no Estudo 3 o retorno é negativo a partir de D-15 e 

em D-30 é de -7,9% a 5%, indicando que sem o efeito da apuração o retorno é 

claramente negativo. Não se verificou resultados significativos para os demais 

intervalos pesquisados. 
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Tabela 17 – Entradas – Retorno Anormal para amostra ajustada para IPOs e Crise de 

2008. 

Legenda: J.E.: janela de evento; R.A.:retorno anormal diário; Ações +/-: quantidade e ações com retorno superior ou 

inferior zero; Norm.: normalidade.

 

Fonte: preparado pelo autor, com dados obtidos na Economática ® 

 

 

RA Norm. RA Norm.

t p-value t p-value

-22 -0,69% 0,109   1,512-   0,149   S -1,00% 0,039   * 0,809   0,429   S

-21 0,59% 0,049   * 1,155   0,264   S 0,32% 0,340   0,352   0,729   S

-20 0,45% 0,371   0,853   0,405   S 0,13% 0,491   1,309   0,207   N

-19 1,14% 0,090   2,126   0,048   * S 0,65% 0,078   0,369   0,717   S

-18 0,58% 0,493   1,010   0,327   S 0,44% 0,293   0,513   0,614   S

-17 0,38% 0,179   0,851   0,407   S 0,18% 0,264   1,955-   0,066   S

-16 -0,71% 0,031   1,611-   0,126   S -0,80% 0,047   * 0,371   0,715   S

-15 0,35% 0,001   *** 0,944   0,359   S 0,11% 0,491   0,638-   0,532   N

-14 -0,15% 0,197   0,271-   0,790   S -0,35% 0,389 4,894- 0,000  *** S

-13 -1,70% 0,004 *** 5,153- 0,000  *** S -1,82% 0,001   *** 0,568   0,577   S

-12 0,44% 0,319   0,939   0,361   S 0,27% 0,293   0,017   0,986   S

-11 0,24% 0,397   0,447   0,661   S 0,11% 0,372   0,738   0,470   S

-10 0,98% 0,272   1,765   0,096   N 0,64% 0,308   1,397-   0,179   S

-9 -0,32% 0,479   0,851-   0,407   S -0,54% 0,099   0,839-   0,412   S

-8 -0,46% 0,145   0,860-   0,402   S -0,51% 0,124   0,013-   0,989   S

-7 0,57% 0,161   1,397   0,181   S 0,18% 0,457   1,201-   0,245   S

-6 -0,14% 0,371   0,440-   0,666   S -0,44% 0,153   0,147-   0,885   S

-5 0,00% 0,065   0,001   0,999   S -0,09% 0,389   0,138   0,892   N

-4 0,53% 0,080   1,493   0,154   S 0,14% 0,405   0,726-   0,477   S

-3 -0,05% 0,096   0,147-   0,885   S -0,16% 0,250   0,309-   0,761   S

-2 0,01% 0,090   0,018   0,986   S -0,15% 0,250   1,875-   0,077   S

-1 -0,72% 0,249   0,979-   0,342   S -1,22% 0,019 2,168 0,044  * S

0 1,97% 0,238 2,363 0,030  * S 1,71% 0,035   * 0,437   0,667   S

1 0,54% 0,207   1,061   0,304   S 0,30% 0,133   1,259-   0,224   S

2 -0,49% 0,145   0,840-   0,413   S -0,71% 0,143 2,147- 0,046  * S

3 -0,66% 0,037   * 1,932-   0,070   S -0,72% 0,061   0,411   0,686   S

4 0,23% 0,260   0,567   0,578   S 0,02% 0,439   0,788   0,441   S

5 0,72% 0,096   1,216   0,240   S 0,48% 0,223   0,389   0,702   S

6 0,55% 0,053   1,312   0,207   S 0,09% 0,491   0,975-   0,342   S

7 -0,01% 0,260   0,020-   0,984   S -0,43% 0,153   0,124-   0,903   S

8 0,06% 0,129   0,141   0,889   S -0,14% 0,153   1,569-   0,134   S

9 -0,19% 0,272   0,363-   0,721   S -0,63% 0,175   0,884-   0,388   N

10 -0,79% 0,465   0,702-   0,492   N -1,00% 0,372   0,619-   0,543   S

11 -0,07% 0,272   0,127-   0,901   S -0,51% 0,164   0,192-   0,850   S

12 0,03% 0,493   0,045   0,965   S -0,22% 0,422   0,248-   0,807   S

13 0,18% 0,411   0,269   0,791   S 0,05% 0,439   1,141-   0,269   S

14 -0,06% 0,493   0,115-   0,910   S -0,53% 0,092   1,651-   0,116   S

15 -0,42% 0,452   1,199-   0,247   S -0,62% 0,047   * 2,408-   0,027   S

16 -0,65% 0,137   1,806-   0,089   S -0,92% 0,016 ** 1,855 0,080  N

17 1,09% 0,424 2,525 0,022  ** S 0,92% 0,078   2,026   0,058   S

18 0,82% 0,021   ** 1,419   0,174   S 1,07% 0,035 * 2,264- 0,036  * S

19 -0,38% 0,023   ** 1,087-   0,292   S -0,82% 0,017   ** 0,259   0,799   S

20 0,66% 0,345   1,320   0,204   S 0,27% 0,250   1,557   0,137   S

21 0,56% 0,358   1,183   0,253   S 0,76% 0,072   0,286   0,778   S

22 -0,25% 0,227   0,499-   0,624   S -0,06% 0,491   1,951-   0,067   N

23 -0,12% 0,197   0,323-   0,751   S -0,63% 0,085   1,227-   0,236   S

24 -0,27% 0,272   0,498-   0,625   S -0,75% 0,092   0,034-   0,973   N

25 0,19% 0,070   0,409   0,688   N -0,04% 0,164   1,293-   0,212   S

26 -0,23% 0,411   0,385-   0,705   S -0,51% 0,143   0,631-   0,536   S

27 -0,21% 0,384   0,356-   0,727   S -0,29% 0,372   0,613-   0,548   S

28 0,10% 0,438   0,181   0,858   S -0,41% 0,356   0,226-   0,823   S

29 0,43% 0,197   0,810   0,429   S -0,08% 0,491   0,681   0,505   S

30 0,61% 0,272   0,971   0,345   S 0,37% 0,236   2,062-   0,054   S

Dias

ESTUDO 1 - Entradas - J.Est. 120d / J.Evento 53d ESTUDO 3 - Entradas - J.Est. 252d / J.Evento 53d

Wilcoxon Teste T Wilcoxon Teste T
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Tabela 18 – Entradas – Retorno Anormal Acumulado para amostra ajustada para IPOs e 

Crise de 2008. 

 Legenda: J.E.: janela de evento; R.A.:retorno anormal diário; Ações +/-: quantidade e ações com retorno superior ou 

inferior zero; Norm.: normalidade.

 

Fonte: preparado pelo autor, com dados obtidos na Economática ® 

 

 

RAA Norm. RAA Norm.

t p-value t p-value

-22 -0,69% 0,109   1,512-   0,149   S -1,00% 0,039   * 0,854-   0,404   S

-21 -0,10% 0,161   0,151-   0,881   S -0,68% 0,198   0,780-   0,445   S

-20 0,35% 0,137   0,564   0,580   S -0,55% 0,085   0,460   0,651   S

-19 1,49% 0,090   2,020   0,059   S 0,10% 0,474   0,590   0,563   S

-18 2,07% 0,153   1,793   0,091   S 0,54% 0,210   0,870   0,396   S

-17 2,44% 0,179 2,116 0,049  * S 0,72% 0,143   0,087-   0,932   S

-16 1,74% 0,332   1,272   0,221   S -0,08% 0,439   0,030   0,977   S

-15 2,09% 0,070   1,490   0,154   S 0,03% 0,405   0,233-   0,819   S

-14 1,93% 0,070   1,266   0,223   S -0,32% 0,356   1,696-   0,107   S

-13 0,23% 0,249   0,161   0,874   S -2,14% 0,072   1,187-   0,251   S

-12 0,67% 0,397   0,386   0,704   S -1,87% 0,153   1,114-   0,280   S

-11 0,91% 0,358   0,478   0,639   S -1,76% 0,175   0,792-   0,439   S

-10 1,89% 0,307   0,894   0,384   S -1,12% 0,308   0,974-   0,343   S

-9 1,58% 0,283   0,687   0,501   S -1,66% 0,264   1,121-   0,277   S

-8 1,12% 0,319   0,459   0,652   S -2,17% 0,210   1,077-   0,296   S

-7 1,68% 0,249   0,661   0,518   S -1,99% 0,236   1,222-   0,237   S

-6 1,55% 0,307   0,619   0,544   S -2,42% 0,175   1,286-   0,215   S

-5 1,55% 0,295   0,620   0,544   S -2,51% 0,143   1,232-   0,234   S

-4 2,08% 0,188   0,821   0,423   S -2,38% 0,124   1,281-   0,216   S

-3 2,03% 0,090   0,777   0,448   S -2,53% 0,153   1,320-   0,203   S

-2 2,04% 0,049   * 0,749   0,464   S -2,69% 0,186   1,574-   0,133   S

-1 1,32% 0,085   0,431   0,672   S -3,91% 0,133   1,128-   0,274   S

0 3,30% 0,085   1,122   0,278   S -2,20% 0,223   0,941-   0,359   S

1 3,84% 0,096   1,271   0,221   S -1,90% 0,422   1,123-   0,276   S

2 3,35% 0,153   1,038   0,314   S -2,61% 0,264   1,419-   0,173   S

3 2,69% 0,249   0,853   0,405   S -3,33% 0,236   1,368-   0,188   S

4 2,92% 0,295   0,913   0,374   S -3,31% 0,186   1,183-   0,252   S

5 3,64% 0,238   1,119   0,279   S -2,83% 0,198   1,108-   0,283   S

6 4,19% 0,238   1,231   0,235   S -2,74% 0,236   1,152-   0,264   S

7 4,18% 0,260   1,116   0,280   S -3,17% 0,198   1,117-   0,279   S

8 4,23% 0,238   1,106   0,284   S -3,31% 0,175   1,286-   0,215   S

9 4,04% 0,217   1,014   0,325   S -3,94% 0,116   1,445-   0,166   S

10 3,26% 0,249   0,775   0,449   S -4,95% 0,085   1,472-   0,158   S

11 3,19% 0,332   0,753   0,461   N -5,45% 0,085   1,507-   0,149   S

12 3,22% 0,332   0,745   0,467   S -5,67% 0,085   1,560-   0,136   S

13 3,39% 0,319   0,777   0,448   S -5,63% 0,072   1,697-   0,107   S

14 3,33% 0,295   0,771   0,451   S -6,16% 0,085   1,778-   0,092   S

15 2,92% 0,260   0,659   0,519   S -6,79% 0,072   1,983-   0,063   S

16 2,27% 0,319   0,521   0,609   S -7,70% 0,043   * 1,796-   0,089   S

17 3,36% 0,397   0,782   0,445   S -6,79% 0,066   1,525-   0,145   S

18 4,18% 0,272   0,957   0,352   N -5,72% 0,099   1,648-   0,117   S

19 3,80% 0,358   0,845   0,410   N -6,54% 0,066   1,558-   0,137   S

20 4,45% 0,371   0,998   0,332   N -6,27% 0,078   1,381-   0,184   S

21 5,02% 0,319   1,108   0,283   N -5,51% 0,124   1,367-   0,189   S

22 4,77% 0,384   1,076   0,297   N -5,57% 0,099   1,487-   0,154   S

23 4,65% 0,307   1,020   0,322   N -6,20% 0,072   1,561-   0,136   S

24 4,38% 0,238   0,932   0,364   N -6,95% 0,056   1,538-   0,141   S

25 4,57% 0,227   0,951   0,355   N -6,99% 0,085   1,657-   0,115   S

26 4,35% 0,227   0,887   0,387   S -7,50% 0,056   1,724-   0,102   S

27 4,13% 0,227   0,839   0,413   S -7,79% 0,056   1,781-   0,092   S

28 4,23% 0,238   0,861   0,401   N -8,19% 0,051   1,828-   0,084   S

29 4,66% 0,217   0,994   0,334   N -8,27% 0,043   * 1,771-   0,093   S

30 5,27% 0,249   1,124   0,277   N -7,90% 0,043 * 0,781 0,445  N

Dias

ESTUDO 1 - Entradas - J.Est. 120d / J.Evento 53d ESTUDO 3 - Entradas - J.Est. 252d / J.Evento 53d

Wilcoxon Teste T Wilcoxon Teste T
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Tabela 19 – Entradas – Retorno Anormal Acumulado em Intervalos para amostra 

ajustada para IPOs e Crise de 2008. 

Legenda: J.E.: janela de evento; R.A.:retorno anormal diário; Ações +/-: quantidade e ações com retorno superior ou 

inferior zero; Norm.: normalidade.

 

Fonte: preparado pelo autor, com dados obtidos na Economática ® 

Diferentemente também da amostra de pesquisa, a amostra ajustada não demonstrou 

haver indícios de retornos anormais na primeira prévia. De fato, os retornos anormais no 

Estudo 1 e 3 estão no início e ao final da janela de evento, como indicado na Tabela 21. 

O retorno acumulado diverge como no observado para a data de efetivação: positivo no 

caso do Estudo 1 e fortemente negativo no Evento 3 como pode ser visualmente 

constatado pela comparação das Figuras 29 e 30 e Tabelas 20 a 22. 

 

Figura 31 – Retorno Anormal diário e Retorno anormal Acumulado – Estudo 1 com amostra 

ajustada para IPOs e Crise de 2008. 

Fonte: preparado pelo autor com dados da Economática ® 

RAA Norm. RAA Norm.

t p-value t p-value

(-1,+1) 1,80% 0,345   1,533   0,144   S 0,79% 0,223   0,081-   0,936   S

(-2,+2) 1,32% 0,424   0,939   0,361   S -0,07% 0,474   0,978-   0,341   S

(-3,+3) 0,61% 0,272   0,444   0,663   S -0,96% 0,210   0,692-   0,498   S

(-4,+4) 1,38% 0,465   0,893   0,385   S -0,80% 0,340   0,391-   0,701   S

(-5,+5) 2,09% 0,411   1,225   0,237   S -0,41% 0,457   1,862-   0,079   S

(-5,15) 1,37% 0,272   0,499   0,624   S -4,36% 0,051   1,813-   0,087   S

(-5,30) 3,72% 0,207   1,124   0,276   S -5,47% 0,035   1,315-   0,205   N

(-15,20) 2,72% 0,345   0,697   0,495   N -10,56% 0,143   1,346-   0,195   S

(-10,10) 2,35% 0,260   0,685   0,503   S -3,62% 0,085   1,844-   0,082   S

(-15,30) 3,53% 0,197   0,813   0,428   N -7,82% 0,029   * 1,771-   0,093   S

(-22,30) 5,27% 0,249   1,124   0,277   N -7,90% 0,043   * 1,574-   0,133   S

Intervalo

ESTUDO 1 - Entradas - J.Est. 120d / J.Evento 53d ESTUDO 3 - Entradas - J.Est. 252d / J.Evento 53d

Wilcoxon Teste T Wilcoxon Teste T
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Figura 32 – Retorno Anormal diário e Retorno anormal Acumulado – Estudo 3 com amostra 

ajustada para IPOs e Crise de 2008. 

Fonte: preparado pelo autor com dados da Economática ® 

A regra de composição da carteira do Ibovespa, com seu período de apuração de 252 

dias antes da entrada em vigor, combinada com o conhecimento do mercado desta regra, 

de antemão, é outro ponto a debater. Janelas de estimação estipuladas em períodos 

coincidentes ou incluídos no período de apuração poderiam ser afetadas pela possível 

incorporação pelos agentes de mercado da expectativa de inclusão do ativo no Ibovespa, 

o que poderia eliminar um eventual retorno anormal no momento da entrada efetiva, ou 

da prévia de anúncio, ao passo que uma janela de estimação que desconsiderasse este 

período de apuração poderia levar a outros resultados. Entretanto, observa-se 

exatamente o inverso. Nas janelas de apuração de 120 e 252 dias, ambas coerentes com 

o proposto por MACKINLAY (1997) como tempo adequado para construir a janela de 

estimação e aplica-la na construção da regressão pelo modelo de mercado, a 

identificação do efeito índice é mais forte, enquanto na estimação alternativa, aplicada 

no modelo 3, não se verifica o efeito índice em algumas situações. Uma possibilidade é 

que a correlação beta não tenha capturado a relação ativo-mercado corretamente, seja 

por não ser representativa (muito distante no tempo), seja por uma força explicativa 

menor (r-quadrado), o que poderia ser avaliado em pesquisas posteriores. Outra 

possibilidade é utilizar a janela de 5 anos de estimação, como em SALAZAR (1997). 

Finalmente, outro ponto a considerar, o qual afeta a avaliação do comovimento dos 

betas é a falta de um índice amplo para executar o teste de comovimento com as ações 

off basket, o que permitiria medir como se comporta o comovimento das inclusões ou 

exclusões com as ações deste subconjunto. 
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Tabela 20 – Entradas – Retorno Anormal para amostra ajustada para IPOs e Crise de 

2008. 

Legenda: J.E.: janela de evento; R.A.:retorno anormal diário; Ações +/-: quantidade e ações com retorno superior ou 

inferior zero; Norm.: normalidade.

 

Fonte: preparado pelo autor com dados da Economática 

valor p t valor p valor p t valor p

-22 0,59% 0,175   1,141 0,270   N 0,34% 0,324   0,579   0,570   S

-21 -0,36% 0,124   -1,074 0,298   S -0,57% 0,133   1,274-   0,220   S

-20 0,53% 0,439   1,009 0,327   N 0,06% 0,356   0,108   0,915   S

-19 0,31% 0,153   ,701 0,493   S 0,26% 0,236   0,535   0,599   S

-18 0,19% 0,457   ,429 0,673   S -0,19% 0,236   0,427-   0,675   S

-17 0,47% 0,175   ,915 0,373   S 0,32% 0,236   0,650   0,525   S

-16 0,24% 0,372   ,697 0,495   S 0,13% 0,439   0,500   0,623   S

-15 -0,51% 0,236   -1,079 0,296   N -0,47% 0,210   0,996-   0,333   S

-14 0,16% 0,356   ,306 0,763   S -0,27% 0,474   0,446-   0,661   S

-13 -0,24% 0,210   -,649 0,525   S -0,40% 0,186   1,001-   0,331   S

-12 0,82% 0,043   * 1,882 0,077   S 0,67% 0,066   1,612   0,125   S

-11 -0,54% 0,186   -1,013 0,325   S -0,78% 0,092   1,609-   0,126   S

-10 -0,75% 0,078   -1,279 0,218   S -0,78% 0,143   1,335-   0,199   S

-9 0,16% 0,389   ,278 0,784   S -0,17% 0,389   0,306-   0,763   S

-8 0,97% 0,072   1,788 0,092   S 0,95% 0,072   1,709   0,106   S

-7 0,50% 0,264   ,867 0,398   S 0,09% 0,389   0,136   0,894   S

-6 -0,29% 0,308   -,713 0,485   S -0,56% 0,133   1,247-   0,229   S

-5 0,35% 0,372   ,838 0,414   S 0,00% 0,372   0,001-   0,999   S

-4 -0,63% 0,092   -1,346 0,196   S -0,82% 0,099   1,430-   0,171   S

-3 -0,63% 0,056   -1,438 0,168   S -0,58% 0,143   1,068-   0,300   S

-2 -0,47% 0,439   -,757 0,459   N -0,63% 0,264   1,027-   0,319   N

-1 0,29% 0,153   ,495 0,627   S 0,13% 0,324   0,222   0,827   S

0 -0,31% 0,223   -,559 0,583   S -0,51% 0,107   1,038-   0,314   N

1 0,47% 0,250   ,762 0,456   S 0,26% 0,422   0,449   0,659   S

2 0,69% 0,043   1,586 0,131   S 0,56% 0,072   1,406   0,178   N

3 0,31% 0,264   ,748 0,465   S 0,10% 0,405   0,226   0,824   S

4 0,79% 0,061   1,565 0,136   S 0,57% 0,099   1,033   0,316   S

5 0,12% 0,293   ,309 0,761   S -0,07% 0,422   0,173-   0,865   S

6 -0,47% 0,210   -,874 0,394   S -0,70% 0,116   1,263-   0,224   S

7 -0,78% 0,186   -1,227 0,236   S -1,03% 0,085   1,746-   0,099   S

8 -0,58% 0,032   * -1,987 0,063   S -0,88% 0,010 *** 2,610- 0,018 ** S

9 -0,05% 0,422   -,115 0,910   S -0,22% 0,372   0,533-   0,601   S

10 -0,33% 0,324   -,565 0,579   S -0,45% 0,210   0,811-   0,429   S

11 0,59% 0,099   1,473 0,159   S 0,44% 0,175   1,075   0,298   S

12 0,07% 0,389   ,170 0,867   S -0,12% 0,405   0,223-   0,826   S

13 -0,02% 0,175   -,045 0,964   N -0,14% 0,066   0,264-   0,795   N

14 0,51% 0,236   1,194 0,249   N 0,24% 0,389   0,501   0,623   S

15 0,16% 0,491   ,313 0,758   S -0,11% 0,405   0,239-   0,814   S

16 0,84% 0,016   ** 2,425 0,027   S 0,47% 0,133   1,205   0,245   S

17 -0,34% 0,210   -,886 0,388   S -0,62% 0,051   1,860-   0,080   S

18 -0,47% 0,164   -1,222 0,238   S -0,77% 0,024   ** 2,011-   0,060   S

19 0,15% 0,389   ,243 0,811   S 0,06% 0,405   0,091   0,929   S

20 0,82% 0,236   1,076 0,297   S 0,25% 0,439   0,366   0,719   S

21 -0,06% 0,250   -,067 0,947   N -0,30% 0,175   0,319-   0,754   N

22 0,85% 0,032 * 2,228 0,040 * S 0,55% 0,107   1,297   0,212   S

23 0,26% 0,308   ,443 0,663   S -0,02% 0,474   0,028-   0,978   S

24 -0,04% 0,491   -,101 0,920   S -0,23% 0,372   0,535-   0,600   S

25 0,32% 0,236   ,772 0,450   S 0,16% 0,439   0,381   0,708   S

26 0,12% 0,372   ,367 0,718   S -0,35% 0,143   1,087-   0,292   S

27 0,43% 0,124   ,960 0,351   S 0,08% 0,439   0,185   0,855   S

28 0,00% 0,491   ,004 0,997   S -0,28% 0,372   0,489-   0,631   S

29 0,06% 0,457   ,188 0,853   S -0,24% 0,278   0,691-   0,499   S

30 -0,61% 0,175   -,983 0,339   S -0,82% 0,099   1,335-   0,200   S

ESTUDO 3- Primeira Prévia - Intervalo 283 d.

RA
Wilcoxon Teste T

Norm.
Dias

ESTUDO 1 - Primeira Prévia - J.Est. 120d 

RA
Wilcoxon Teste T

Norm.
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Tabela 21 – Entradas – Retorno Anormal Acumulado para amostra ajustada para IPOs e 

Crise de 2008. 

Legenda: J.E.: janela de evento; R.A.:retorno anormal diário; Ações +/-: quantidade e ações com retorno superior ou 

inferior zero; Norm.: normalidade. 

 

Fonte: preparado pelo autor com dados da Economática 

valor p t valor p valor p t valor p

-22 0,59% 0,175   1,141 0,270   N 0,34% 0,324   0,579   0,570   S

-21 0,23% 0,491   ,337 0,740   S -0,22% 0,439   0,252-   0,804   S

-20 0,76% 0,175   1,126 0,276   S -0,16% 0,422   0,158-   0,876   S

-19 1,07% 0,061   1,284 0,216   S 0,09% 0,210   0,076   0,941   N

-18 1,26% 0,092   1,512 0,149   S -0,10% 0,293   0,075-   0,941   N

-17 1,73% 0,061   1,614 0,125   S 0,23% 0,324   0,154   0,879   S

-16 1,97% 0,051   1,572 0,134   S 0,36% 0,293   0,230   0,821   S

-15 1,46% 0,124   1,207 0,244   S -0,11% 0,372   0,069-   0,946   S

-14 1,62% 0,078   1,396 0,181   S -0,38% 0,293   0,219-   0,829   N

-13 1,38% 0,153   1,118 0,279   S -0,78% 0,491   0,408-   0,688   N

-12 2,21% 0,061   1,636 0,120   S -0,11% 0,198   0,056-   0,956   N

-11 1,67% 0,092   1,266 0,223   S -0,89% 0,457   0,437-   0,667   N

-10 0,92% 0,133   ,612 0,549   S -1,67% 0,389   0,756-   0,460   N

-9 1,08% 0,092   ,636 0,533   N -1,84% 0,457   0,769-   0,453   N

-8 2,05% 0,099   1,183 0,253   S -0,89% 0,356   0,365-   0,720   N

-7 2,56% 0,066   1,381 0,185   S -0,80% 0,405   0,294-   0,772   N

-6 2,26% 0,099   1,276 0,219   S -1,36% 0,491   0,513-   0,614   N

-5 2,62% 0,051   1,531 0,144   S -1,37% 0,372   0,519-   0,610   N

-4 1,99% 0,116   1,067 0,301   S -2,19% 0,439   0,760-   0,458   N

-3 1,36% 0,143   ,682 0,504   S -2,77% 0,372   0,872-   0,395   N

-2 0,89% 0,278   ,471 0,644   S -3,39% 0,223   1,075-   0,298   N

-1 1,18% 0,236   ,574 0,573   S -3,26% 0,250   0,963-   0,349   N

0 0,87% 0,356   ,402 0,693   S -3,77% 0,198   1,116-   0,280   N

1 1,34% 0,264   ,613 0,548   S -3,51% 0,153   1,098-   0,287   N

2 2,03% 0,143   ,910 0,375   S -2,96% 0,264   0,946-   0,357   N

3 2,34% 0,092   1,018 0,323   S -2,86% 0,324   0,914-   0,373   N

4 3,13% 0,066   1,257 0,226   S -2,29% 0,372   0,664-   0,515   N

5 3,25% 0,078   1,202 0,246   S -2,36% 0,389   0,665-   0,515   N

6 2,78% 0,175   1,059 0,304   S -3,06% 0,324   0,801-   0,434   N

7 2,00% 0,278   ,679 0,506   S -4,09% 0,250   0,996-   0,333   N

8 1,42% 0,324   ,495 0,627   S -4,97% 0,186   1,177-   0,255   N

9 1,37% 0,308   ,476 0,640   S -5,19% 0,164   1,263-   0,223   N

10 1,04% 0,457   ,342 0,737   S -5,63% 0,116   1,354-   0,193   N

11 1,63% 0,405   ,540 0,596   S -5,20% 0,186   1,220-   0,239   N

12 1,71% 0,372   ,522 0,608   S -5,32% 0,198   1,161-   0,262   N

13 1,69% 0,422   ,512 0,615   S -5,45% 0,186   1,179-   0,255   N

14 2,19% 0,324   ,654 0,522   S -5,21% 0,210   1,070-   0,299   N

15 2,35% 0,278   ,684 0,503   S -5,32% 0,175   1,086-   0,293   N

16 3,19% 0,236   ,918 0,371   S -4,85% 0,223   0,959-   0,351   N

17 2,85% 0,278   ,782 0,445   S -5,47% 0,198   1,048-   0,309   N

18 2,38% 0,340   ,653 0,523   S -6,24% 0,153   1,218-   0,240   N

19 2,53% 0,264   ,651 0,523   S -6,18% 0,223   1,109-   0,283   N

20 3,36% 0,223   ,893 0,384   S -5,93% 0,164   1,107-   0,284   S

21 3,30% 0,250   ,863 0,400   S -6,22% 0,210   1,133-   0,273   N

22 4,14% 0,236   1,099 0,287   S -5,68% 0,278   1,013-   0,325   N

23 4,40% 0,175   1,194 0,249   S -5,70% 0,210   1,001-   0,331   N

24 4,36% 0,198   1,203 0,245   S -5,92% 0,198   1,038-   0,314   N

25 4,68% 0,164   1,226 0,237   S -5,76% 0,198   0,994-   0,334   N

26 4,80% 0,175   1,250 0,228   S -6,11% 0,164   1,033-   0,316   N

27 5,23% 0,133   1,348 0,195   S -6,03% 0,153   1,015-   0,324   N

28 5,23% 0,186   1,273 0,220   S -6,31% 0,153   1,035-   0,315   N

29 5,30% 0,175   1,256 0,226   S -6,55% 0,153   1,066-   0,302   N

30 4,68% 0,236   1,034 0,316   S -7,37% 0,133   1,173-   0,257   N

Norm.
Dias

ESTUDO 1 - Primeira Prévia - J.Est. 120d ESTUDO 3- Primeira Prévia - Intervalo 283 d.

RAA
Wilcoxon Teste T

Norm. RAA
Wilcoxon Teste T
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Tabela 22 – Entradas – Retorno Anormal Acumulado em Intervalos para AMostra 

ajustada para IPOs e Crise de 2008. 

Legenda: J.E.: janela de evento; R.A.:retorno anormal diário; Ações +/-: quantidade e ações com retorno superior ou 

inferior zero; Norm.: normalidade.

 

Fonte: preparado pelo autor com dados da Economática 

  

valor p t valor p valor p t valor p

(-1,+1) 0,45% 0,324   ,525 0,606   S -0,12% 0,340   0,162-   0,873   S

(-2,+2) 0,67% 0,250   ,596 0,559   S -0,19% 0,491   0,212-   0,835   S

(-3,+3) 0,35% 0,422   ,265 0,794   S -0,67% 0,405   0,628-   0,538   S

(-4,+4) 0,51% 0,389   ,346 0,734   S -0,92% 0,293   0,632-   0,536   S

(-5,+5) 0,99% 0,264   ,526 0,605   S -0,99% 0,324   0,591-   0,563   S

(-5,15) 0,09% 0,491   ,031 0,976   S -3,96% 0,143   1,242-   0,231   S

(-5,30) 2,42% 0,457   ,643 0,529   N -6,00% 0,107   1,387-   0,183   S

(-15,20) 1,39% 0,372   ,418 0,681   S -2,07% 0,372   0,318-   0,754   S

(-10,10) -0,63% 0,324   -,261 0,797   S -2,74% 0,236   0,949-   0,356   N

(-15,30) 2,71% 0,356   ,686 0,502   S -6,78% 0,092   1,324-   0,203   N

(-22,30) 4,68% 0,236   1,034 0,316   S -7,37% 0,133   1,173-   0,257   N

Teste T
Norm.

Dias

ESTUDO 1 - Primeira Prévia - J.Est. 120d ESTUDO 3- Primeira Prévia - Intervalo 283 d.

RAA
Wilcoxon Teste T

Norm. RAA
Wilcoxon
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5 Conclusões 

 

Este estudo buscou verificar a ocorrência do efeito índice, ou retornos anormais, para as 

ações incluídas ou retriadas do Ibovespa no período 2003-2012. Não se encontra 

evidências de que ações incluídas possuem retornos anormalmente altos na data de 

entrada na carteira teórica do Ibovespa, apesar de serem negociadas a volumes 

anormalmente altos de negociação próximo  e na data de efetivação da nova carteira. 

Entretanto, na data da primeira prévia da carteira os retornos verificados em D-1 e D+2 

são positivos e significativos a 5%, confirmando a ocorrência do efeito índice. Ressalta-

se que este efeito não permanece em observação que considera a janela de estimação em 

252 dias anteriormente ao período de estimação que resulta na entrada do ativo. Uma 

constatação diferente ocorre quando se excluem da amostra as ações cujos IPOs 

ocorreram até três anos antes da entrada no Ibovespa, bem como aquelas ações cujos 

períodos de estimação ou entrada coincidem com o período mais crítico da crise dos 

mercados internacionais, entre o final de 2007 e final de 2008. Nesta nova amostra 

verifica-se o efeito índice para as ações estudadas, positivo para as adições ao Ibovespa, 

indicando a possibilidade de que o fenômeno do sucesso de mercado dos IPOs tenha 

afetado a ocorrência do Efeito índice no mercado acionário brasileiro no período, o que 

seria uma observação contrastante com as de períodos anteriores como SALAZAR 

(1997), PROCIANOY e VERDI (2006) para 1994-2006 e SERRA, LIMA, 

MARTELANC E SERRA (2010), para 1994-2009. As conclusões são coerentes com a 

hipótese de pressão de preços, onde o desequilíbrio momentâneo entre demanda por um 

ativo, aquele papel ingressante no Ibovespa, gera um incremento nos preços não 

explicado por seu valor fundamental. Este retorno anormal, medido no estudo de 

evento, não persiste ao longo do tempo, não desafiando a eficiência informacional do 

mercado. O beta diário médio de 1 ano da amostra no pós evento de inclusão ao 

Ibovespa aumenta 25% e o R-quadrado da regressão aumenta 66% sua força explicativa 

frente ao ano anterior, quando estas ações não faziam parte do Ibovespa, evidenciando 

uma possível variação do risco destas ações, persistente em 1 ano, coerente com a 

entrada no Ibovespa. Este resultado está de acordo com a literatura anterior que trata 

sobre o tema para o Ibovespa (CLAESSENS e YAFFFEH, 2013), que relatam para 

amostra entre 2001 e 2010 que o beta das ações incluídas no Ibovespa tende a aumentar 

e a covariar com maior força após a inclusão ao índice. 

A não verificação de retornos anormais diários na amostra original de ingressantes 

contrasta com os volumes anormalmente altos de negociação, indicando que outras 

formas de medição do mesmo, como o CAPM, que não depende exclusivamente da 

relação ativo-mercado, que pode ter oscilado anormalmente em função dos IPOs e de 

sua relevância na amostra, poderia ser empregada em estudos futuros para estimar o 

efeito índice. 

Não se encontram indícios de retornos anormais na data de saída das ações retiradas do 

Ibovespa, coerente com o encontrado por PROCIANOY e VERDI (2006). Entretanto, 

para a primeira prévia das saídas do Ibovespa, o efeito índice é verificado no retorno 
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anormal a 5% na janela D-2,D+2, mas não é relevante em dias específicos. O período 

entre D-22 e D+30 possui retorno anormal positivo, coerente com a hipótese de 

MERTON (1987) sobre o shadow cost, em que títulos que não são de conhecimento  do 

mercado investidor pagariam um premio por este desconhecimento, e os ativos retriados 

do Ibovespa não perderiam seu valor por conta da visibilidade atingida por sua 

participação. Porém, dada a reduzida amostra disponível no período, somente 7 ações, 

mesmo que validados os resultados por teste não paramétrico, a impossibilidade de 

aplicação de teste paramétrio mais robusto prejudica a assertividade da conclusão. 

Os resultados quanto à avaliação do impacto da escolha de janelas de estimação 

coincidentes e não coincidentes com o período de estimação do Ibovespa são 

inconclusivos. De qualquer forma, encontram-se indícios de retornos anormais nos 

primeiros 22 dias após o início da janela de apuração de 252 dias para a apuração do 

índice, o que não condiz com a forma semiforte de eficiência de mercado.  Apesar do 

exposto, os resultados de retornos anormais e volumes nas datas de efetivação e prévias 

não permitem questionar a eficiência do mercado acionário brasileiro, pois as variações 

de preço e volume encontradas, em especial nas datas de primeira prévia da amostra 

originalmente pesquisada, e o retorno anormal observado na amostra de ações que não 

realizaram IPOs até 3 anos de sua chegada à carteira do Ibovespa, são de natureza 

momentânea, não perene ao longo do tempo, coerente com a Hipótese de Pressão de 

Preços. São coerentes, também, com as considerações sobre as anomalias de mercado 

de FAMA (1998), para quem estas seriam voláteis em sua ocorrência, de natureza 

instável, desaparecendo seus efeitos ao longo do tempo.  Entretanto, a divergência de 

resultados das amostras com e sem empresas que realizaram IPOs em três anos ou 

menos antes de sua entrada no Ibovespa reforçam o caráter restrito do mercado 

acionário brasileiro e sua volatilidade, ou risco, medido pela variabilidade do retorno 

dos ativos, ao longo do tempo. Outro elemento que pode ter contribuído é a crise dos 

mercados financeiros de 2007-2009. Esta, em especial, poderia ter afetado o retorno das 

ações incluídas ou excluídas do índice, e mesmo o comportamento do índice e do 

mercado de forma mais geral. Estudo valendo-se do CAPM como medida de retorno 

anormal poderia levantar questões complementares sobre como estes retornos se 

comportariam especialmente em períodos mais longos.  

Este trabalho contribuiu para o estudo do mercado acionário brasileiro no passado 

recente. Novas pesquisas estendendo o estudo para períodos mais extensos e outras 

formas alternativas de medição do resultado anormal como o CAPM, poderiam ser 

propostas para pesquisas futuras. Estudos complementares também poderiam ser 

propostos para avaliar aspectos complementares da estrutura de mercado e potenciais 

variações significativas, em especial a cobertura de analistas, a variação do perfil de 

investidores (institucionais, estrangeiros e pessoas físicas) e de controle acionário. 

Valendo-se de análises de redes sociais para poder-se-ia também analisar as estruturas 

de decisão e governança das empresas pesquisadas na amostra para um melhor 

entendimento da relação entre este aspecto e outros elementos como reterno, volume, 

tanto no mercado a vista como de opções. 



112 

 

Outra linha passível de investigação, dada a relevância para a discussão sobre economia, 

meio ambiente e sociedade (BROWN, 2009, ELKINGTON, 1997)  seria a avaliação de 

empresas ingressantes ou excluídas de índices de sustentabilidade empresarial, como o 

ISE (índice de sustentabilidade empresarial da Ibovespa), ou o Dow Jones Sustainability 

Index (DJSI), bem como objetivamente o que estes indicadores buscam medir, como 

apresentado por SCHWARTZ e CARROL (2008), o quadro de relações entre negócios 

e sociedade, no qual propõe integrar suas diversas correntes em três elementos chave: 

valor, equilíbrio e responsabilidade. 
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