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RESUMO 
O objetivo da pesquisa é estimar a relação entre risco e retorno dos ativos financeiros das 
empresas bancárias listadas na BM&FBOVESPA entre o período de janeiro de 2009 a junho 
de 2010. Para alcançar esse objetivo, a metodologia foi baseada na estimação econométrica do 
modelo de precificação de ativos (CAPM), desenvolvido por Sharpe (1964). Utilizando o 
software Grafix®, realizou a obtenção dos preços diários dos doze ativos de bancos com 
cotações regulares durante o período de investigação. Com a utilização da econometria, 
efetuou-se a estimação dos betas de cada ativo financeiro. Em seguida realizou o cálculo da 
média dos retornos. Assim sendo, verifica-se que os ativos dos bancos, em sua maioria, são 
considerados defensivos em contraste ao posicionamento do mercado. No entanto, na análise 
semanal e mensal, os ativos, em sua maioria, se apresentaram agressivos, com beta maior que 
um. Com as análises realizadas, podem-se destacar cinco ativos que ofereceram um maior 
retorno, seguido por maior nível de risco (desvio-padrão), no entanto defensivos em relação 
ao mercado. Os resultados encontrados acerca da estimação dos bestas (β) evidenciaram um 
posicionamento conservador, apresentando os ativos com o β<1, bem como uma relação 
direta entre risco em três ativos, durante o período analisado. 
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1 INTRODUÇÃO  

A idéia que envolve o comportamento dos agentes em relação ao mercado financeiro é 
evidenciada por Keynes (1936) no momento em que ele enfatiza a busca por liquidez como 
fator essencial para que as pessoas participem das transações nos mercados acionários 
buscando retornos maiores para seu investimento. Ressalta ainda, que o fator psicológico 
contribui para a volatilidade dos ativos financeiros e, desse modo, se observa a relação entre 
taxa de juros e a eficiência marginal do capital. Associado a isso, também investimento e a 
preferência pela liquidez são conceitos usados para explicar a racionalidade e o 
posicionamento do agente investidor no mercado. É nesse panorama que a Teoria das 
Finanças vem atuando, fornecendo fundamentos significativos a aplicação de modelos 
eficientes com a preocupação de identificar e explicar a relação entre risco e retorno. 

A partir dessa discussão, Markowitz (1952) com a Teoria da Carteira e, Sharpe (1964) 
com os estudos sobre a precificação de ativos (Capital Asset Pricing Model- CAPM), 
buscaram com modelos de abordagem quantitativa, estudar e testar o equilíbrio entre aspectos 
do comportamento dos agentes investidores em bolsa de valores quanto ao risco e ao retorno 
de suas aplicações. No modelo de Markowitz, sugere-se que o desempenho dos retornos dos 



 

ativos, medidos em termos de coeficientes de correlação, pode minimizar o risco total de uma 
carteira. Desse modo, a minimização do risco pode se explicado pelo movimento dos retornos 
que pode admitir direções opostas e diminuir oscilação conjunta demonstrada através da 
variância.  

A criação do CAPM foi motivada pela busca de sintetizar os complexos cálculos 
apresentados por Markovitz (1952) no momento de verificar as covariâncias entre os 
rendimentos dos ativos. O princípio matemático básico da teoria de Sharpe (1964) é de que o 
comportamento dos rendimentos de cada ativo varia de acordo com o mercado. Os estudos 
acerca dessa teoria abrangem a mensuração do risco, intrínseco ao mercado financeiro 
(representada pelo valor do beta β) freqüentemente passado aos retornos do ativo. Entretanto, 
as Teorias de Markowitz e de Sharpe levou ao desenvolvimento de um dos modelos mais 
utilizados em Finanças, que permitiu a premiação com o prêmio Nobel de Economia de 1990.   

Desse modo, o objetivo geral deste paper é analisar a relação risco e retorno de ações 
de empresas do setor bancário brasileiro, listadas na Bovespa, entre janeiro/2007 a julho/2009. 
Para alcançar esse objetivo, o artigo está organizado em quatro capítulos, além da introdução. 
O capítulo 2 abrange o referencial teórico que contém as Teorias da Carteira, desenvolvida 
por Markowitz, e a Teoria de Precificação de Ativos (CAPM), desenvolvida por Sharp. O 
capitulo 3 aponta os procedimentos metodológicos utilizados neste estudo. No capítulo 4, 
análise e discussão dos resultados, expõe a minimização do risco de uma carteira formada por 
vinte e dois ativos financeiros. E, por fim a conclusão e as referências bibliográficas do 
trabalho. 
 
2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
 
2.1 TEORIA DA CARTEIRA 

A Teoria do Portfólio tem como princípio que os investidores racionais só aceitam 
altas taxas de risco se o retorno esperado forem também altos. A carteira eficiente é aquele 
que se obtém o maior retorno esperado para um dado risco, e/ou o menor grau de risco para 
dado nível de retorno esperado. Para isso, Markowitz (1952) faz referência fundamentalmente 
a composição de uma carteira de ativos, tendo por objetivo principal maximizar a utilidade, 
isto é, o nível de satisfação do investidor pela relação risco/retorno.   

Na análise de risco e retornos esperados, pode-se definir o risco, segundo Gitman 
(1997) como a probabilidade de um dano financeiro e o retorno, a média do total de ganhos 
ou prejuízo dos proprietários decorrente de um investimento em um determinado espaço de 
tempo. Conforme Ross et al ( 2002), o retorno esperado de um ativo pelo investidor é aquela 
remuneração pelo risco assumido. O risco é calculado pelo desvio padrão, sendo sua principal 
medida estatística da variabilidade dos resultados esperados em relação à média (retornos). 
Ou seja, o desvio-padrão, como medida de risco, é determinado pela decisão de investimento 
a ser tomada com base na média dos possíveis retornos; logo, sugere-se o valor médio 
esperado como representativo da distribuição apresentada pela ação em avaliação.(BODIE; 
MERTON, 2002; WESTON; BRIGHAM, 2008).   

Para análise do risco é necessário o entendimento de aspectos de comportamento do 
consumidor, da teoria microeconômica, onde as curvas de indiferenças, sugeridas por um 
investidor, são praticamente ilimitadas. À medida que as curvas se deslocam para cima, 
afastando-se do eixo horizontal, vão indicando maior nível de satisfação do investimento. A 
posição de um investidor conservador e avesso ao risco reflete sua exigência em contrapartida 
a uma elevação nos níveis de riscos maiores retornos (ASSAF NETO, 2008). 

Conforme Brealey e Myers (1998), Markowitz constituiu princípios básicos da 
formação de carteira com objetivo de encontrar as carteiras que melhor se adaptem ao perfil e 
aos objetivos do investidor. Sendo assim, a Teoria ressalta quatro premissas para se conseguir 



 

alcançar a carteira de forma eficiente: 1) os investidores são racionais e avessos ao risco; 2) os 
mercados são eficientes; 3) a análise de um portfólio é mais importante do que a de um título 
isolado; e, 4) há sempre uma combinação ótima de ativos para cada nível de risco. O objetivo 
de Markowitz foi empregar a idéia de risco e o retorno esperado, associado à idéia da 
variância do retorno como indesejável. Seu modelo mostra que a partir de uma de uma 
carteira diversificada pode-se alcançar a redução do risco para um dado retorno esperado 
(BERNSTEIN, 1997). O modelo básico pode ser expresso pelas Eq.(1) e Eq. (2): 
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onde, de acordo com os dados acima, tem-se que: 
)( pRΕ  - Retorno esperado da carteira (Portfólio); 

2σ - Variância da carteira (Portfólio); 

iW - participação de cada ativo; 

)( iRΕ - retorno esperado de cada ativo; 

ijσ - covariância entre os ativos i e j, sendo a própria variância do ativo i. 

Admitindo-se diferentes proporções de investimentos em uma carteira, pode-se 
exemplificar conforme a Fig. 1 , quando as ações são perfeitas e negativamente 
correlacionada ( 0,1, −=jiρ ), todo o risco pode ser diversificado, mas quando as ações são 

perfeita e positivamente correlacionada ( 0,1, +=jiρ ), a diversificação não faz diferença 

alguma. O risco de uma carteira depende não somente do risco de cada elemento que compõe 
e de uma participação no investimento total, mas também da forma como seus componentes 
se relacionam (covariam) entre sim. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Na análise da diversificação, Markowitz (1952) afirma que o risco de um ativo é 

avaliado por sua participação em uma carteira, desse modo é possível promover-se a redução 
de seu risco. Nesse sentido, pode-se expressar o risco de uma carteira constituída por dois 
ativos (i e j) da seguinte Eq.(3): 

K (ativo j) 

E (RP) 
 (Retorno Esperado) 

σp (Risco) 

W (ativo i) 

M  

-1 < ji ,ρ < +1 

Z 

ji ,ρ =  +1 

ji ,ρ = -1 

Figura 1: Linha de conjunto de combinações  
Fonte: Adaptado de Assaf Neto (2008). 
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Onde, apresenta como sendo: 

pσ  - risco da carteira(Portfólio); 

ji ,ρ - correlação entre os ativos i e j, sendo
ji

ji
ji

COV

σσ
ρ ,

, = ; 

jiCOV,
- covariância entre os ativos i e j; 

iw - participação do ativo i; 

jw - participação do ativo j.  

Segundo Markowitz (1952) a combinação de todos os ativos com risco implicaria num 
compacto, o qual seria possível chegar a uma fronteira eficiente que representa o conjunto de 
pontos com melhor relação risco/retorno. As possíveis carteiras com ativos selecionados 
formam um conjunto de hipérboles que correspondem a diferentes composições de carteiras. 
A união dessas hipérboles constitui em um conjunto compacto cuja fronteira envolve carteiras 
que proporcionam o maior retorno esperado para um dado risco ou o menor risco para um 
dado retorno esperado. Obtém-se assim, as combinações nos trechos KW (Fronteira 
Eficiente), conforme ilustra a Fig. 2. 

A área sombreada da Fig. 2 é denominada conjunto de oportunidade de investimento 
que compreende a Fronteira eficiente. O ponto M, localizado dentro da fronteira eficiente 
(KW), indica um equilíbrio entre os resultados da carteira eficiente e o grau de aversão ao 
risco do investidor, mostrado pela curva de indiferença (R3). Em síntese, M é a carteira na 
qual o investidor minimiza seu risco para determinada taxa de retorno esperada, ou obtém o 
máximo de retorno possível para um dado nível de risco. 

 A nova fronteira se apresenta linear e crescente, pois acrescenta o título livre de risco 
com a rentabilidade baixa, mas que possui um retorno garantido que pode ser revertido em 
ativos propenso ao risco visando maiores retornos. A Fig. 2 que ilustra as carteiras formadas 
com ativos propenso ao risco e ativos livre de risco.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Na carteira P (composta com ativos com risco) a nova fronteira eficiente formada pelo 

ativo livre de risco tangencia a curva do conjunto de oportunidade de investimento em ativos 
com risco (fronteira eficiente). Logo, o segmento RfP, caracteriza por ser composto por todas 
as combinações de ativos livre de risco e ativos com risco. Sobre o segmento RfP, localizam-
se as carteiras que são superiores a quaisquer outras formadas em outros segmentos.  Desse 

P  

Figura 2: Linha de Mercado de Capitais - LMC 
Fonte: Adaptado de Assaf Neto, 2008. 
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modo, um investidor pode maximizar o retorno, sob qualquer grau de risco que escolha, 
utilizando carteiras compostas pelo ativo livre de risco (Rf) e pela carteira P pois são capazes 
de promover maior retorno esperado para o mesmo nível de risco.  

As carteiras formadas à direita de P são possíveis se o investidor conseguir captar 
recursos no mercado à taxa livre de risco, e aplicar esse fundos adicionais em ativos com 
risco, conforme identificado em P. O traçado à esquerda do P inclui carteiras com maior 
participação de títulos livres de risco, acumulando, portanto, menor risco total (mais baixo 
desvio-padrão). 
 
2.2 A TEORIA DE PRECIFICAÇÃO DE ATIVOS (CAPM)  

William F. Sharpe (1964) e John Lintner (1965) desenvolveram e apresentaram, entre 
1964 e 1965, estudos sobre CAPM (Capital Asset Pricing Model), enfatizando que o risco de 
um ativo para um investidor é o risco que este ativo acrescenta à carteira de mercado. Esta 
teoria é considerada mais simples que o Modelo de Markovitz, pois engloba decisões de todos 
os investidores. 

Para Bodie e Merton (2002), a idéia fundamental subjacente ao CAPM é que, em 
equilíbrio, o mercado recompensa os investidores por assumirem maiores riscos. Em virtude 
de geralmente exibirem um comportamento de aversão ao risco, o prêmio do risco para o 
conjunto de todos os ativos de risco precisa ser positivo para induzir os investidores a assumir 
todos os riscos possíveis na economia. 

O CAPM possui um único índice, cuja premissa principal é que o retorno de cada 
ativo seja linearmente relacionado ao nível de índice geral implicando a relação de cada 
retorno entre si (SHARPE, 1964). O modelo especifica as condições de equilíbrio no mercado 
de ativos de renda variável e de renda fixa, que dá à teoria financeira a indispensável 
integração e generalização. Conforme Sharpe (1964), no equilíbrio precisa haver uma relação 
linear entre retornos esperados e o desvio padrão dos retornos para combinações eficientes de 
ativos, de modo que os preços dos ativos se ajustam ao investidor (racional), sendo possível 
atingir qualquer linha do mercado de capitais podendo obter maior retorno se correr maiores 
riscos.   

Nesse contexto, Sharpe (1964) analisou o desempenho conjunto dos investidores a que 
se refere à precificação dos ativos em um determinado mercado financeiro e acrescentou à 
teoria de Markowitz (1952) algumas premissas no desenvolvimento do seu modelo: a) 
mercado de ativos em equilíbrio; b) os investidores têm expectativas homogêneas, isto é, 
todos os investidores apresentam a mesma percepção com relação ao desempenho dos ativos, 
formando carteiras eficientes com base em idênticas expectativas; c) os investidores, de 
maneira geral, são avessos ao risco. d) Continua a idéia de que as decisões de investimento 
são tomadas com base no retorno esperado e desvio-padrão; e) os investidores focam um 
mesmo período de tempo e procuram maximizar o retorno e minimizar o risco; f) existe uma 
taxa de juros de mercado definida como livre de risco, onde os investidores podem captar 
recursos ou fornecê-los em quantidade ilimitada e a uma dada taxa livre de risco; g) as 
operações isoladas dos investidores não afetam o preço das ações; h) as quantidades de todos 
os ativos são dadas e fixas, mas são perfeitamente divisíveis e líquidos; i) assume-se grande 
eficiência informativa do mercado atingindo igualmente a todos os investidores; j) não há 
impostos, taxas ou quaisquer outras restrições para o investidor no mercado.  

De acordo com as premissas assumidas por Sharpe, conclui-se que todos teriam o 
equilíbrio na mesma carteira de tangência à fronteira eficiente, a qual é chamada de Carteira 
de Mercado, que na visão de Sharpe, continua sendo uma carteira eficiente, na concepção de 
Markowitz. 

Sharpe (1964) ao afirmar que a carteira mais eficiente seria a própria carteira de 
Mercado, ele conclui que o prêmio de risco esperado para um dado ativo (a diferença entre a 



 

rentabilidade desse ativo e a do ativo livre de risco) seria proporcional ao beta (coeficiente 
que representa o risco sistemático ou não diversificável). Logo, a rentabilidade esperada desse 
ativo estaria situada sobre a nova Fronteira Eficiente que corta o ativo livre de risco (Rf) e a 
carteira de mercado (P), a qual Markowitz (1952) em seus estudos denominou de Linha de 
Mercado de Capitais (ver Fig. 3).  

O retorno da Carteira de Mercado conjuga os juros de aplicações e, ativos livre de 
risco mais um prêmio livre de mercado, o qual é definido pela composição da carteira. Quanto 
maior a aversão ao risco mais a esquerda de P localiza-se a carteira escolhida, caso contrário 
as carteiras de interesse ao investidor edificam à direita de P. Nesse sentido, conforme 
apresentado por Markowitz (1952), uma carteira com x% investido em um ativo livre de risco 
e (1-x)% na carteira de mercado terá, conforme as Eq. (4) e Eq. (5): 
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( MRE  - o retorno esperado da carteira de mercado; 
2
Fσ  -  a variância do ativo livre de risco; 
2
Mσ - a variância da carteira de mercado; 

FMσ - a covariância entre o ativo livre de risco e a carteira de mercado. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dessa forma, Sharpe (1964) desenvolveu formas de determinar preços de ativos onde 
os retornos dos ativos são linearmente relacionados com o retorno médio de mercado, com um 
determinado grau de sensibilidade. Assim sendo, os retornos dos ativos podem ser calculados 
a partir do conhecimento da média de retorno de mercado e da variância do retorno de um 
determinado ativo.  

Ao encontrar a combinação ótima (isto é a carteira ótima) de ativos de riscos, a 
composição dessa carteira dependerá apenas dos retornos esperados e dos desvios-padrão 
desses ativos; isso provoca que todos os investidores que compartilhem as mesmas previsões 

Figura 3: Seleção da carteira ótima 
Fonte: Bodie e Merton, 2002. 
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de retornos esperados almejarão conservar essa carteira de tangência, Carteira de Mercado, 
em combinação com o ativo livre de risco, conforme demonstra a Figura 3 (BODIE; 
MERTON, 2002). 

Uma observação importante é que ao analisar a relação entre risco e retorno de ativos 
individuais, é necessário considerar não o seu risco total, mas, sim, o seu risco sistemático, 
isto é, o não-diversificável (SHARPE et al, 1995). O CAPM apresenta o parâmetro 
denominada “beta” (β), que se refere ao grau de variabilidade do retorno de um ativo em 
função de uma variação do retorno de mercado, indica o risco sistemático de determinado 
ativo. É definido como o coeficiente angular ou inclinação de uma reta de regressão linear 
(BODIE;MERTON, 2002; WESTON; BRIGHAM, 2008; ASSAF NETO, 2008). 

Logo, o retorno esperado para o modelo de Sharpe incluirá o coeficiente de risco do 
ativo (β), conforme segue Eq. (6):   
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Onde, 

iβ   - coeficiente de risco sistemático do ativo i, ou seja, é  a sensibilidade dos retornos do 

ativo i em relação aos retornos da carteira d mercado, ou fator de risco; 
 
3 METODOLOGIA DA PESQUISA 

Para a realização desse estudo se utilizou de dados econômicos e financeiros 
publicados no site da BOVESPA e os preços dos ativos financeiros contidos no software 
Grafix®. No total dos 60 ativos apresentados, 13 ativos não apresentaram cotações referente 
ao período de jan/2009 a mai/2010 (ABCB3, BBAS11, BBAS12, CZRS3, DAYC3, IDVL3, 
BMIN3, BPNM3, PINE3, SFSA3, BRGE5, BRGE8 e PRBC3), restando 47 para análise. Por 
fim, apenas 12 ativos apresentaram cotações regulares durante todo o período, sendo eles: 
ABCB4, BAZA3, BBAS3, BBDC3, BBDC4, BICB4, BPNM4, BRSR6, DAYC4, ITSA4, 
PINE4 e SFSA4 (correspondente a 11 bancos). Considerando os 12 ativos dos bancos que 
restaram para análise, fragmentou-se a série que segue de jan/2009 a jun/2010 em três 
períodos: jan/2009 a jun/2009; jul/2009 a dez/2009; e jan/2010 a jun/2010.  
 
3.1 Estratégia Empírica 

Quanto à estratégia empírica, esta pesquisa tem com base a estatística e a 
econométrica. Denota o método estatístico, pois de acordo com Lakatos e Marconi (1996), 
impõe a redução de fenômenos como sociológicos e político, além de confirmar as relações 
dos fenômenos entre si, obtendo generalizações sobre sua natureza, ocorrência ou significado. 
Nesse sentido, juntamente com os recursos da estatística e o modelo Econométrico, foram 
realizadas as regressões a partir da amostra de dados coletados. A análise de regressão se 
ocupa do estudo da dependência de uma variável em relação a uma ou mais variáveis 
(explicativas) com o objetivo de obter informações do fenômeno analisado (GUJARATI, 
2006).  

Na Equação (7) uma analogia estabelecida entre risco e retorno foi feita pelo modelo 
CAPM da seguinte forma:  
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  é a taxa de retorno esperado do ativo i; 

FR  - é a taxa de retorno do ativo livre de risco; 

iβ   - coeficiente de risco sistemático do ativo i, ou seja, é a sensibilidade dos retornos do 

ativo i em relação aos retornos da carteira d mercado, ou fator de risco; 
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([ FM RRE −  - o prêmio pelo risco de mercado. 
Na Equação (7) é o Modelo de Mercado que apresenta a variável dependente, 

 e a variável explicativa, .  O coeficiente beta mostra a aderência de 
determinado ativo às oscilações do mercado, ou seja, indica a capacidade do ativo de 
acompanhar as tendências do mercado. Quanto mais elevado o Beta, maior o risco do ativo 
analisado. Pode assumir os seguintes valores: β >1: quando o ativo tem comportamento mais 
agressivo que o mercado; β =1: quando o ativo acompanha perfeitamente as oscilações do 
mercado; β <1: quando o ativo tem comportamento conservador em relação ao mercado; 
β <0: quando o ativo se movimenta em direção contrária ao mercado.  

Para verificar o grau de ajuste do modelo especificado, aplica-se o coeficiente de 
determinação (R²); para verificar se os resíduos apresentam distribuição normal emprega-se o 
teste de Jarque-Bera (JB). Utilizou-se o teste de White para detectar a presença de 
heterocedasticidade. O teste de Durbin-Watson foi utilizado para diagnosticar a 
autocorrelação residual de primeira ordem  (GUJARATI, 2006). 
 
4 RESULTADOS 
4.1 Seleção de Carteira Localizada na Fronteira Eficiente pela Abordagem Média-
variância 

A partir do cálculo dos retornos médios nos três períodos (jan/2009 a jun/2009, 
jul/2009 a dez/2009 e jan/2010 a jul/2010), verificou-se que no terceiro período, apenas um 
ativo (ABCB4) obteve retorno positivo, sendo descartada a formação da carteira nesse 
período.  A partir dos fundamentos de estimação da Fronteira Eficiente do modelo de 
Markowitz, a carteira foi otimizada obedecendo às seguintes restrições : O risco (desvio-
padrão ou variância) deve ser minimizado; A participação de cada ativo deve ser maior ou 
igual a zero; A soma de todas as participações da carteira como sendo igual a 1 (100%); O 
retorno deve ser maior ou igual ao retorno médio de 0,005 (0,50%) ao dia1.  

A carteira teórica inicial no período de jan/2009 a jun/2009 foi equivalente a 0,41% ao 
dia. Aplicou-se estas restrições ao Solver®, desse modo o retorno total da carteira otimizada 
foi de 0,50% ao dia, ocorrendo a minimização dado o retorno após a otimização, conforme 
mostra a Tabela 1.  

 
Tabela 1: Resultados obtidos para as carteiras no período de jan/2009 a jun/2009 

Carteira Teórica Carteira Otimizada - Markowitz 
Participação Retorno Participação Retorno Código dos Ativos Retorno Médio 

Esperado (%) 
na carteira (%) na carteira (%) na carteira (%) na carteira (%) 

ABCB4 0,34 8,33 0,03 11,05 0,04 
BAZA3 0,62 8,33 0,05 7,78 0,05 
BRSR6 0,34 8,33 0,03 27,03 0,09 
BICB4 0,91 8,33 0,08 14,99 0,14 
BBDC3 0,13 8,33 0,01 9,33 0,01 
BBDC4 0,16 8,33 0,01 0,00 0,00 
BBAS3 0,36 8,33 0,03 0,00 0,00 
DAYC4 0,29 8,33 0,02 0,00 0,00 
ITSA4 0,17 8,34 0,01 0,00 0,00 

BPNM4 0,54 8,34 0,05 2,41 0,01 
PINE4 0,75 8,34 0,06 17,49 0,13 
SFSA4 0,28 8,34 0,02 9,92 0,03 

Participação Total (%) 100 100 
Retorno Total (%) 0,41 0,50 
Desvio-padrão(%) 1,97 1,92 

Fonte: Elaboração Própria, 2010. 

                                                 
1 O valor de 0,50% é correspondente ao comportamento da taxa mensal do retorno médio que está entre a 
Poupança, o Ibovespa e a SELIC no período de jan/2009 a jul/2010. 
 



 

Constatou-se que os ativos BRSR6, PINE4 e BICB4 nesse período obtiveram destaque 
na carteira com participação respectivamente de 27,03%, 17,49%, e 14,99%. A carteira 
otimizada, caracterizada por estar sobre a Fronteira Eficiente, demonstrou que o risco foi 
minimizado dado o retorno maximizado, bem como demonstra a Tabela 1. 

 Conforme mostra a Tabela 2, no segundo período que compreende jul/2009 a 
dez/2009, verificou-se que o retorno total da carteira teórica foi de 0,32% ao dia. Obedecendo 
as mesmas restrições apresentada na análise anterior, a carteira foi otimizada. Os ativos com 
maiores participações na carteira localizada na Fronteira Eficiente, foram: BPNM4, PINE4, 
BRSR6 e DAYC4, respectivamente de  44,60 %,  27,32%, 11,20% e 10,80% (Vide Apêndice, 
Figura 35 a Figura 37). 

 
Tabela 2: Resultados obtidos para as carteiras no período de jul/2009 a dez/2009 

Carteira Teórica Carteira Otimizada - Markowitz 
Participação Retorno Participação Retorno Código dos Ativos Retorno Médio 

Esperado (%) 
na carteira (%) na carteira (%) na carteira (%) na carteira (%) 

ABCB4 0,42 8,33 0,03 1,63 0,01 
BAZA3 0,11 8,33 0,01 0,00 0,00 
BRSR6 0,49 8,33 0,04 11,20 0,05 
BICB4 0,40 8,33 0,03 4,47 0,02 
BBDC3 0,21 8,33 0,02 0,00 0,00 
BBDC4 0,19 8,33 0,02 0,00 0,00 
BBAS3 0,28 8,33 0,02 0,00 0,00 
DAYC4 0,29 8,33 0,02 10,80 0,03 
ITSA4 0,25 8,34 0,02 0,00 0,00 

BPNM4 0,70 8,34 0,06 44,60 0,31 
PINE4 0,28 8,34 0,02 27,32 0,08 
SFSA4 0,18 8,34 0,02 0,00 0,00 

Participação Total (%) 100 100 
Retorno Total (%) 0,32 0,50 
Desvio-padrão(%) 1,35 1,48 

Fonte: Elaboração Própria, 2010. 
 
A partir dos cálculos, observou-se que a carteira ótima foi diversificada para os dois 

períodos. Ao comparar as carteiras teóricas iniciais com as carteiras localizadas na Fronteira 
Eficiente, os retornos iniciais foram menores do que os resultados das carteiras otimizadas, 
atingindo o objetivo proposto por Markowitz. Obtém-se assim, como resultado geral, a 
construção de uma carteira que proporcione um menor risco, dado o retorno esperado tanto no 
primeiro quanto no segundo período, e conseqüentemente diversificada.  

 
2.1  Estimação do modelo CAPM  

Analisou-se o comportamento dos preços dos 12 ativos que apresentaram cotações 
regulares durante todo o período jan/2009 a jun/2010, bem como suas respectivas taxas de 
crescimento: ABCB4(142%), BAZA3(54%), BBAS3(70%), BBDC3(23%), BBDC4(24%), 
BICB4(327%), BPNM4(244%), BRSR6(131%), DAYC4(81%), ITSA4(42%), PINE4(196%) 
e SFSA4(31%). Constatou-se que em um período de 18 meses (368 dias de cotações) a menor 
taxa de crescimento foi apresentada pelo ativo do BBDC3 (23%), já por outro lado a maior 
taxa foi do BICB4(327%). 

Durante todo o período (jan/2009 a dez/2010)  verificou-se  que o principal índice do 
BM&FBOVESPA, o Ibovespa, apresentou uma taxa de crescimento de 51,41%, conforme 
mostra a Fig. 4. Já na taxa SELIC houve uma retração de aproximadamente de 25% durante 
todo período da análise. 

 



 

 
Figura 4: Comportamento diário do Ibovespa e da taxa SELIC no período jan/2009 a jun/2010 
Fonte: Elaboração Própria/BM&FBOVESPA/Banco Central, 2010. 

 
Na análise dos retornos médios dos ativos, conforme a Fig. 5, o BICB4 apresentou o 

maior retorno (0,91% ao dia), por outro lado o BBDC3 dentre os 12 ativos apresentou o 
menor retorno no período (0,13% ao dia).  

 

 
Figura 5: Retornos médios dos bancos listados na BOVESPA (ao dia) – jan/2009 a jun/2009. 
Fonte: Elaboração Própria. 

 
Entre jul/2009 a dez/2009, conforme evidencia Fig. 6 e , o ativo que apresentou maior 

retorno médio foi o BPNM4 (0,70% ao dia), já por outro lado o menor retorno ficou com o 
BAZA3 (0,11% ao dia).  

 

 
Figura 6: Retornos médios dos bancos listados na BOVESPA (ao dia) – jul/2009 a dez/2009. 
Fonte: Elaboração Própria. 

 
Entre jan/2010 a jun/2010, o ABCB4 apresentou o maior retorno (0,06% ao dia) e o 

BBAS3, BBDC3 e BBDC4 os menores retornos médio (-0,12% ao dia, cada). As oscilações 
ocorridas nos ativos nesse período revelaram uma retração dentro do setor financeiro, 
especificadamente, bancos, apresentando retornos médios negativos em praticamente toda a 
série (Fig. 7). 

 



 

 
Figura 7: Retornos médios dos bancos listados na BOVESPA (ao dia) – jan/2010 a jun/2010. 
Fonte: Elaboração Própria. 

 
Assim como os ativos do setor bancário se apresentaram com variações positivas entre 

jan/2009 a dez/2009, o Ibovespa se posicionou na mesma situação durante esse período. No 
terceiro período, a retração dos ativos dos bancos também foi refletido pelo Ibovespa que 
evidenciou um redução média de 0,09% a.d.. 

 
Tabela 9: Estatística descritiva da média da variação diária do Ibovespa no período de jun/2010 a jun/2010 

Ibovespa - IBVSP Média (%) Desvio-Padrão (%) 

jan/2009 a jun/2009 0,23 2,30 

jul/2009 a dez/2009 0,24 1,50 

jan/2010 a jun/2010 -0,09 1,45 

Fonte: Elaboração Própria, 2010. 
 
Na análise dos preços e da taxa média dos retornos dos ativos, bem como do Ibovespa, 

constatou-se a presença de um nível elevado de volatilidade dos retornos nos ativos dos 
bancos frente ao índice de mercado, retratado pelo desvio-padrão dos retornos médios. Ao 
analisar o modelo empírico quanto a aceitação do parâmetro pelo teste t de Student, verificou-
se apenas o BAZA3 no período que corresponde de jan/2009 a jun/2009 a aceitação da 
hipótese nula de que o parâmetro não existe. Pelo Coeficiente de Determinação (R²), 
destacaram-se 3 ativos com o  R² mais expressivo: BBDC3 (R²=60,70%), BBDC4 
(R²=71,59%) e ITSA (R²=72,67%), isso significa que as oscilações que ocorrem nesses ativos 
são explicadas, em sua maioria, pelas variações ocorridas no Ibovespa.  Nos demais ativo, as 
variações são conseqüências da atuação do próprio ativo no mercado, sendo essas explicadas 
pelo seu valor residual.Verificou-se nesse primeiro período, pelo teste de Durbin-Watson2, 
que não há evidência de correlação serial em 7 ativos (ITSA4, BBDC4, BBAS3, DAYC4, 
BPNM4, BRSR6 E ABCB4), 2 ativos apresentaram autocorrelação  positiva (PINE4 e 
BICB4) e 3 ativos autocorrelação negativa (BBDC3, SFSA6 e BAZA3).  Os resultados 
obtidos no teste de ARCH mostram que em apenas três ativos BBAS3 (P=0,02), BBDC3 
(P=0,00) e PINE4 (P=0,00) admitem que se anulem a presença da homocedasticidade nos 
resíduos do modelo e se aceita a presença do efeito ARCH (heterocedasticidade condicional 
auto-regressiva), sendo os demais homocedástico.  

De acordo com a Tabela 3, constatou-se que os ativos ABCB4, BBAS3, BBDC3, 
BBDC4, BPNM4, BRSR6, DAYC4, ITSA4, PINE4 e SFSA4 apresentaram variância 
constante ao nível de 5% de significância estatística, para o teste de White e BAZA3 e BICB4  
refletiram a heterocedasticidade).   

 
 

                                                 
2  No Teste Durbin Watson para n=100 (número de observações) e k=2 (número de variáveis), a tabela da 
Estatística d: pontos de significância dL e dU em níveis de significância de 0,05, revelou dL= 1,694 e dU=1,715 
(GUJARATI,  2006, p.786). 



 

Tabela 3: Análise Estatística e Econométrica no período de jan/2009 a jun/2009 
White ARCH JB 

Ativo Beta (β) t R²(%) d 
R-squared P F-statistic P JB P 

ITSA4 1,07 17,79 72,67 1,85 5,02 0,08 0,51 0,48 0,74 0,69 
BBDC4 0,98 17,32 71,59 2,23 0,68 0,71 0,01 0,92 3,89 0,14 
BBAS3 0,90 10,09 46,12 2,08 1,11 0,57 5,60 0,02 19,00 0,00 
BBDC3 0,81 13,56 60,70 2,35 2,84 0,24 12,75 0,00 5,27 0,07 
DAYC4 0,75 7,32 31,07 1,80 0,02 0,99 4,66 0,03 0,86 0,65 
BPNM4 0,69 5,35 19,42 2,07 1,70 0,43 0,04 0,84 42,76 0,00 
BRSR6 0,66 7,31 31,00 2,04 4,54 0,10 1,36 0,25 4,79 0,09 
SFSA4 0,65 6,15 24,10 2,60 4,37 0,11 0,54 0,46 0,61 0,74 
PINE4 0,53 4,49 14,48 1,43 3,99 0,14 40,59 0,00 76,20 0,00 
ABCB4 0,45 4,16 12,70 1,90 1,16 0,56 0,26 0,61 20,95 0,00 
BICB4 0,42 3,09 7,00 1,62 6,77 0,03 2,74 0,10 0,61 0,74 
BAZA3 -0,35 -1,16 1,00 2,38 17,13 0,00 3,41 0,07 5006,03 0,00 
t: t de Student; P: Probabilidade; JB: Jarque-Bera; e d: Durbin-Watson 
Fonte: Elaboração Própria, 2010. 

 
Pelo resultado demonstrado na Tabela 3, o valor do teste JB (teste com finalidade é 

testar a hipótese nula de que a amostra foi extraída de uma distribuição normal) permite que 
se aceite a hipótese de que os erros se comportam de forma normal no retorno nos ativos 
BBDC3, BBDC4, BRSR6, DAYC4, ITSA4, BICB4 e SFSA4. 

Na análise do segundo período, que compreende jul/2009 a dez/2009, os ativos 
BBAS3 (59,18%), BBDC3 (63,00%), BBDC4 (68,53%) e ITSA4 (61,46%) apresentaram 
coeficientes de determinação (R²) mais significativos. Os ativos BAZA3, DAYC4 e BRSR6 
correu autocorrelação residual positiva, não havendo evidência de autocorrelação residual nos 
demais.  

 
Tabela 4: Análise Estatística e Econométrica no período de jul/2009 a dez/2009 

White ARCH JB 
Ativo Beta(β) t R²(%) d 

R-squared P F-statistic P JB P 
BBAS3 1,00 13,30 59,18 1,78 1,04 0,60 0,01 0,93 0,71 0,70 
ITSA4 0,97 13,95 61,46 1,85 3,63 0,16 2,26 0,14 0,41 0,82 
BBDC3 0,94 14,41 63,00 1,97 1,43 0,49 2,79 0,10 0,39 1,86 
BBDC4 0,93 16,30 68,53 1,98 0,63 0,73 0,84 0,36 27,08 0,00 
ABCB4 0,72 4,81 16,27 1,93 1,68 0,43 0,02 0,90 9,27 0,01 
SFSA4 0,66 3,27 8,00 2,24 0,85 0,65 0,07 0,80 562,46 0,00 
BICB4 0,60 5,16 17,89 1,81 0,17 0,92 5,71 0,02 562,46 0,00 
BRSR6 0,60 4,12 12,19 2,32 0,54 0,76 2,15 0,15 13,62 0,00 
DAYC4 0,49 4,59 14,71 2,49 0,95 0,62 12,00 0,00 6,51 0,04 
BPNM4 0,45 3,08 7,00 1,91 0,13 0,94 1,70 0,19 15,45 0,00 
PINE4 0,39 3,60 9,00 2,01 21,40 0,00 3,75 0,06 2,95 0,23 
BAZA3 0,37 3,20 7,00 2,36 2,45 0,29 0,55 0,46 145,75 0,00 
t: t de Student; P: Probabilidade; JB: Jarque-Bera; e d: Durbin-Watson 
Fonte: Elaboração Própria, 2010. 

 
De acordo com o resultado do teste JB (Jarque-Bera), o modelo apresenta resíduos 

com distribuição normal em apenas 4 ativos (BBAS3, BBDC3, ITSA4 e PINE4). No primeiro 
período, o modelo se apresentou normalidade em 7 ativos, comparando-se com o segundo 
período, o comportamento residual dos ativos é o mesmo nos dois momentos: ITSA4 e 
BBDC3 apresentaram os mesmos resultados (Vide Tabela 4). 

Nota-se que no terceiro período, jan/2010 a jun/2010, 4 ativos (BBAS3, BBDC3, 
BBDC4 e ITSA4) apresentam R² significativos.  O teste de Durbin-Watson revelou evidência 
de autocorrelação negativa na série dos ativos ITSA4, PINE4 e SFSA4, nos demais ativos não 
houve presença de autocorrelação residual, conforme a Tabela 5.  



 

 
Tabela 5: Análise Estatística e Econométrica no período de jan/2010 a jun/2010 

White ARCH JB 
Ativo Beta(β) t R²(%) d 

R-squared P F-statistic P JB P 
BRSR6 1,01 8,04 35,38 1,88 2,13 0,34 1,76 0,19 0,21 0,90 
ITSA4 0,99 12,92 58,59 2,51 8,06 0,02 2,67 0,11 1,64 0,44 
BAZA3 0,97 4,86 16,69 1,98 0,60 0,74 3,62 0,06 1153,39 0,00 
BBDC4 0,93 15,94 68,28 1,92 3,92 0,14 0,08 0,78 1,22 0,54 
BPNM4 0,90 7,00 29,36 2,00 0,46 0,80 0,02 0,89 0,50 0,78 
ABCB4 0,86 6,34 25,44 2,03 5,04 0,08 2,29 0,13 0,61 0,74 
BBAS3 0,86 10,38 47,76 1,86 2,28 0,32 1,90 0,17 24,20 0,00 
BBDC3 0,86 14,21 63,12 1,86 4,21 0,12 0,00 0,96 0,57 0,75 
SFSA4 0,86 7,08 29,84 2,30 2,38 0,30 0,41 0,52 3,30 0,19 
BICB4 0,80 7,53 32,48 1,88 1,62 0,45 3,52 0,06 0,86 0,71 
DAYC4 0,40 4,17 12,83 2,08 7,46 0,02 1,75 0,19 13,80 0,00 
PINE4 0,32 4,87 16,72 2,35 1,20 0,55 1,44 0,23 4,23 0,12 
t: t de Student; P: Probabilidade; JB: Jarque-Bera; e d: Durbin-Watson 
Fonte: Elaboração Própria, 2010. 

 
O teste ARCH revelou a não presença do efeito de heterocedasticidade condicional 

autorregressiva no modelo. Pelo teste de White, verificou-se o problema de 
heteocedasticidade em apenas 2 ativos (ITSA4 e DAYC4).  

Pode-se verificar que nesse período o teste Jarque-Bera revelou normalidade dos 
resíduos do modelo em 50% dos ativos, sendo eles: BRSR6, TSA4, BBDC4, BPNM4, 
ABCB4, BBDC3, SFSA4, BICB4 e PINE4. Ao comparar esse período ao mesmo do ano 
anterior, percebe-se que na distribuição da série foram equivalentes no seguinte ativo: ITSA4. 

Na análise econométrica do modelo, constatou-se que os ativos com maior beta 
possuem o R² mais significativo do que os ativos com betas menores, no entanto esses ativos 
mais defensivos se apresentaram na análise como sendo a maioria. Verificou-se também a 
ausência autocorrelação residual nos três períodos, bem como a presença significativa de 
variância constante e estabilidade na série analisada na maioria dos ativos. 

 
2.2 Análise do Beta (β) 

O segundo passo, para atingir os objetivos proposto na pesquisa, foi a estimação do 
modelo econométrico com base na especificação do modelo de Sharpe (1964), o CAPM. 
Como já mencionado anteriormente, a análise econometrica dessa pesquisa tem como 
objetivo evidenciar a desempenho do beta, bem como a relação existente entre risco e retorno, 
desse modo não foram realizado correções nos testes. 

Superado os problemas de estimação pelo MQO (Mínimos Quadrados Ordinários), 
tem-se a análise do parâmetro Beta (β). Observou-se que no período de jan/2009 a jun/2009, 
dentre os 12 ativos analisados, ITSA4 se destacou como os mais agressivos em relação às 
oscilações do mercado, apresentando o β >1,0. Por outro lado, os ativos defensivos como: 
BBDC4, ABCB4, BAZA3, BBAS3, BBDC3, BICB4, BPNM4, BRSR6, DAYC4, PINE4 e 
SFSA4, que posicionaram com comportamento conservador em relação ao mercado. O 
BAZA3 (β=-0,35) se mostrou com β<0, o que significa movimento em direção contrária ao 
mercado (Vide Figura 8). 

 



 

 
Figura 8: Betas estimados dos bancos listados na BOVESPA (ao dia)– jan/2009 a jun/2009. 
Fonte: Elaboração Própria. 

 
Na Figura 9, dentre os 12 ativos analisados no segundo período, o BBAS4 apresentou 

o β = 1, isso significa que esse ativo acompanha perfeitamente as variações do mercado. Os 
demais ativos (ITSA4, BBDC3, BBDC4, ABCB4, SFSA4, BICB4, BRSR6, DAYC4, 
BPNM4, PINE4 e BAZA3) se posicionaram como mais conservadores com β < 1. Nessa 
análise, destaca-se o BAZA3 (β =0,37) com o menor beta.    

 

 
Figura 9: Betas estimados dos bancos listados na BOVESPA (ao dia) – jul/2009 a dez/2009. 
Fonte: Elaboração Própria. 

 
Ao analisar o período de jan/2010 a jun/2010, verificou-se que dentre os 12 ativos, o 

ativo BRSR6 se destacou como o mais agressivo com β > 1, de 1,01.  O ITSA4 com o β 
próximo a 1 acompanha as variações do mercado, constatou-se esse resultado tanto no 
primeiro período quanto no segundo, de acordo com a Figura 10.  

 

 
Figura 10: Betas estimados dos bancos listados na BOVESPA (ao dia) – jan/2010 a jun/2010. 
Fonte: Elaboração Própria. 

 
Destacaram-se os ativos com β < 1, que posicionaram com comportamento 

conservador: BPNM4, ABCB3, BBDC4, BBAS3, BBDC3, SFSA4, BRSR6, BICB4, PINE4 e 
DAYC4, apresentando-se como defensivos em relação ao mercado (Vide Figura 10). 

 
 



 

5 CONCLUSÂO 
A Teoria da Carteira reflete a posição em que os investidores racionais só aceitam 

altas taxas de risco se os retornos esperados forem também altos. Na Teoria do CAPM a idéia 
fundamental intrínseca é que, em equilíbrio, o mercado recompensa os investidores que tem 
ativos com o maior risco. Sendo assim, foram feitas avaliações em 12 ativos do setor bancário 
listados na BOVESPA, para se obter a relação entre o risco e o retorno. 

Estimados os betas e calculados os retornos médio dos ativos dos bancos, a pesquisa 
analisou a relação existente entre risco/retorno. De acordo com as premissas de Sharpe (1964) 
no desenvolvimento do seu modelo, o CAPM, os investidores de maneira geral são avessos ao 
risco e procuram maximizar o retorno e minimizar o risco.   

Na relação risco e retorno, verificou-se que ao longo do período três ativos 
apresentaram um maior risco sistemático à medida que o retorno médio aumentava, tais ativos 
são: ABCB4, BICB4 e PINE4. No entanto, através da análise do parâmetro beta foi possível 
verificar a magnitude do risco intrínseco nos ativos dos bancos, e demonstrar a possibilidade 
de seleção de ativos baseado na racionalidade dos agentes. 
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