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RESUMO 
Este estudo tem como objetivo analisar se o beta medido a partir de dados contábeis é uma 
aproximação significativa ao beta de mercado. Para tanto, foi procedida pesquisa de caráter 
descritivo e explicativo a partir da análise de dados secundários. A amostra da pesquisa é 
composta por 85 empresas listadas na Bolsa de Valores de São Paulo no período que vai de 
2000 a 2010. Foram utilizadas 5 metodologias de mensuração do beta contábil. A análise de 
dados foi procedida por meio da utilização da correlação de Spearman e da aplicação do teste 
não paramétrico de Wilcoxon. Observou-se relação estatisticamente significativa ao beta de 
mercado, em ordem crescente de nível de associação, dos betas contábeis Roe líquido, Roe 
Operacional, Roa operacional e Roa líquido, sugerindo que betas calculados a partir de dados 
contábeis podem ser medidas de risco alternativas. Adicionalmente verificou-se que o Roa 
operacional representa o beta contábil com maior aproximação ao beta de mercado. 
 
Palavras-chave: Beta contábil; Beta de Mercado; Retorno de ativos 
 
 
1 INTRODUÇÃO 

A relação risco e retorno de ativos, tomados individualmente ou por meio de carteiras 
de ativos, consiste em um dos pilares das finanças empresariais. Sob o ponto de vista teórico e 
empírico, esta relação é analisada por meio da exploração do conceito e dos métodos de 
mensuração de cada parâmetro e mediante a interação do risco e retorno com eventos de 
natureza econômica. Eventos que causam modificações em mercados específicos ou ainda 
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aqueles com desdobramentos macroeconômicos, podem exercer influência sobre a 
performance de risco e retorno de ativos. De modo geral, os ativos dividem-se em ativos de 
risco, que contêm um retorno esperado para um determinado período de tempo, e ativos livres 
de risco, que contêm um retorno certo dentro de um horizonte de tempo.  

Diante da relevância da relação risco e retorno e seus efeitos sobre a economia, 
modelos de apreçamento de ativos foram desenvolvidos com o intuito de oferecer explicações 
sobre o comportamento de investidores em condições de risco, já que é trivial a argumentação 
de que indivíduos somente aplicarão recursos em ativos de risco se o retorno esperado 
compensar o risco (ROSS, WESTEFILED e JAFFE, 2009). Um modelo de apreçamento de 
ativos é o Capital Asset Pricing Model (CAPM), apresentado por Sharpe (1964) e ainda 
amplamente utilizado em análises financeiras (DAMODARAN, 2002). Um dos elementos 
que compõe o CAPM é aquele capaz de mensurar o risco de um ativo a partir da série de seus 
retornos individuais e retornos do mercado. Este parâmetro é denominado beta (β) e constitui 
uma métrica capaz de traduzir o risco de um ativo tornando-o comparável a outros.  

Um dos pressupostos do CAPM é a mensuração do coeficiente beta (β). Este 
coeficiente é medido invariavelmente por informações de mercado (variação no preço 
individual de ações de uma companhia e variações na cotação de uma bolsa). Entretanto, tem-
se pesquisado sobre a possibilidade do risco de uma empresa ser observado a partir de 
informações obtidas dos relatórios contábeis, os quais contêm informações exclusivamente 
geradas pela organização e não pelo mercado (Beaver et al, 1970; Almisher e Kish, 2000; Oda 
et al, 2005) . A medição do risco por meio de dados contábeis é comumente denominada de 
beta contábil, cujos componentes podem ser vários dada à diversidade do conjunto de 
informações geradas pelas demonstrações contábeis.  

A partir destas considerações, formula-se a seguinte questão de pesquisa: seria o beta 
contábil uma alternativa de mensuração ao beta de mercado? Logo, constitui objetivo desta 
pesquisa observar se o beta, quando calculado a partir de dados publicados em relatórios 
contábeis, representa uma aproximação significativa ao beta calculado a partir de dados de 
mercado.   

Em específico, este trabalho objetiva: I – Verificar a aproximação entre o beta contábil 
sob variados enfoques a partir de dados trimestrais e o beta obtido a partir da abordagem 
original do CAPM; II – Verificar quais abordagens de betas contábeis oferecem menor 
dissociação em relação ao beta de mercado. As contribuições da presente pesquisa 
compreendem: i) indicar uma alternativa para medição do risco considerando empresas que 
não possuem ações negociadas em bolsa de valores, mas tem disponíveis informações 
contábeis para tomada de decisões; ii) oferecer uma análise de betas contábeis por meio de 5 
metodologias diferentes e num intervalo de 10 anos.   

 
2 REFERENCIAL TEÓRICO 

A fim de se promover um entendimento satisfatório acerca dos resultados a serem 
apresentados, faz-se necessário apresentar os conceitos de risco, destacando o risco 
sistemático e não sistemático, e beta contábil. Além disso, realizou-se um resgate de trabalhos 
sobre o assunto a fim de observar as conclusões observadas e quais variáveis contábeis foram 
testadas. 

 
2.1 Beta de Mercado – Beta Contábil 

Para conceituar beta contábil e beta de mercado, faz-se necessário o estabelecimento 
da diferença existente entre risco sistemático e risco não-sistemático. Sobre este aspecto, 
Copeland, Weston e Shastri (2005) afirmam que o risco de qualquer ativo, individualmente, 
pode ser dividido em duas partes: risco sistemático, que consiste na forma como tais ativos se 
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comportam em relação às oscilações de mercado; risco não-sistemático, o qual independe de 
acontecimentos no mercado.  

 
                 (01) 

FONTE: Adap. COPELAND, WESTON E SHASTRI, 2005, p. 152 
 

Ross, Westerfield e Jaffe (2009, p. 242) complementam esta explicação, afirmando 
que “[...] Um risco sistemático é qualquer risco que afeta um grande número de ativos, cada 
um com maior ou menor intensidade [...]”. Em contrapartida, “[...] Um risco não sistemático é 
um risco que afeta especificamente um único ativo ou um pequeno grupo de ativos”. Embora 
não exclusivamente, tais definições indicam que o risco sistemático está mais associado a 
aspectos macroeconômicos, tais como mudanças de taxa de juros, queda do crescimento 
econômico etc.  

Reconhecendo o termo sistemático como sinônimo de mercado, Brealey e Myers 
(1998, p. 160) afirmam que “[...] o risco de uma carteira bem diversificada depende do risco 
de mercado dos valores mobiliários incluídos na carteira [...]”. Tal afirmativa fundamenta-se 
na prática da diversificação, que consiste no investimento em ativos de diferentes naturezas 
para otimizar o risco total de uma carteira, a partir do desempenho associado a cada item 
individualmente (BENNINGA, 2006). Se em uma carteira diversificada a perda em um ativo 
é compensada pelo ganho em outro, o risco a que os investidores tendem a atribuir maior 
preocupação é o risco de mercado, para o qual não existe a possibilidade de redução.  

Isto posto, percebe-se que o risco específico de um ativo pode ser reduzido, até o 
limite do risco de mercado. O Risco Sistemático, no entanto, tende a não sofrer alterações 
independentemente do nível de diversificação, enquanto que o Risco não-sistemático tende a 
sofrer decréscimos, até o limite do risco sistemático, conforme exemplificado na Figura 1. 

 

 
FIGURA 1 – RISCO SISTEMÁTICO E NÃO SISTEMÁTICO 
FONTE: ADAP. ROSS, WESTERFIELD e JAFFE (2009)  

 
Segundo Damodaran (2002), embasado no raciocínio inerente ao Capital Asset 

Pricing Model (CAPM) e em harmonia ao anteriormente exposto, o risco especificamente 
suportado pelos investidores consiste na parcela agregada pelo ativo ao mercado, que é 
refletido numericamente pela covariância dos retornos associados ao ativo e os retornos de 
mercado. A padronização de tal medida, conforme o mesmo autor (2002), dá-se a partir do 
estimador Beta, obtido pela razão entre a covariância do ativo para com o mercado e a 
variância de mercado, conforme a Equação (01) 

 

                                                      (01) 
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O Beta, em sua abordagem seminal apresentada por Sharpe (1964) junto ao modelo 

CAPM, consiste em uma estimativa padronizada do risco sistemático, desenvolvido com base 
nos retornos obtidos em um mercado de capital. Tal mercado deve apresentar, desta forma, 
nível de liquidez razoável para que o cálculo com base nesta abordagem seja viável. A 
estimativa do beta de mercado, segundo Iudícibus e Lopes (2008), torna-se difícil em 
situações onde o mercado de ações não é representativo da economia do país, bem como em 
situações em que empresas não possuem valores mobiliários negociados em bolsa, tais como 
Sociedades Anônimas de capital fechado e Empresas de Responsabilidade Limitada. 

Desta forma, ainda segundo o mesmo autor (2008), uma alternativa para a estimativa 
do beta para empresas sem atuação em um mercado financeiro ativo seria o cálculo do beta 
contábil, denominado desta forma em função de utilizar dados de demonstrações contábeis 
para estimar o risco sistemático. O conceito de Beta Contábil também é tratado por Brealey e 
Myers (1998, p. 222), os quais afirmam que o beta contábil e beta de mercado são iguais, 
exceto pelo primeiro utilizar lucros ou fluxos de tesouraria para estimar o risco sistemático, no 
lugar da rentabilidade das ações. 

Damodaran (2002), ao apresentar um exemplo de beta contábil especificamente 
estimado em função da receita, presume algumas limitações inerentes a esta métrica, dentre as 
quais vale destacar o viés gerado por acontecimentos não operacionais (mudanças de critérios 
contábeis), bem como o elevado intervalo entre as publicações de informações contábeis. 
Neste sentido, quanto menor a quantidade de observações, menor o poder explicativo do 
modelo e, consequentemente, do beta estimado a partir de dados contábeis. 

A despeito da presunção teórica acima apresentada, acerca das limitações quanto à 
estimativa do risco sistemático a partir de dados contábeis, estudos empíricos têm sido 
desenvolvidos com o intuito de atestar a adequação do Beta Contábil ao Beta de Mercado.  

 
2.2 Estudos Recentes Sobre a Associação entre Betas 

 
2.2.1 Pesquisas Nacionais sobre a Associação entre Beta Contábil e Beta de Mercado 

Com o intuito de verificar os estudos empíricos até então desenvolvidos sobre o beta 
contábil, realizou-se um breve resgate de alguns trabalhos no contexto brasileiro. Destaca-se, 
desde já, que o resultado de tal resgate apontou um equilíbrio entre trabalhos que detectam a 
convergência do Beta Contábil para com o Beta de Mercado, e aqueles cuja relação é 
desacreditada. 

Mendonça Neto e Bruni (2004) propuseram a análise empírica acerca da possibilidade 
de utilização do Beta Contábil, bem como de outros estimadores obtidos a partir de 
informações contábeis, para explicação do retorno das ações. Foram analisadas neste estudo 
as empresas brasileiras disponíveis no banco de dados Economática®, em um recorte 
temporal entre 1995 até  2003, de onde também foram extraídos tanto os dados contábeis 
quanto das cotações. A variável utilizada pelos autores para a estimativa do Beta Contábil foi 
o índice de retorno sobre o Patrimônio Líquido (ROE), a partir da razão entre o Lucro Líquido 
do Período e o Patrimônio Líquido, e os teste procedidos consistiram na Correlação de 
Pearson e Regressão Linear na modalidade pairwise, do software de análises estatísticas 
SPSS. Os resultados deste estudo indicaram a impossibilidade de indicadores constituídos a 
partir de dados contábeis explicarem o retorno das ações. 

Outro estudo no contexto nacional, apresentado por Gusmão e Cherobim (2008), 
consistiu na verificação quanto à possibilidade do beta contábil ser substituto do beta de 
mercado, por meio de um teste de diferença de médias. A amostra verificada foi de empresas 
negociadas na Bolsa de Valores de São Paulo emissoras de ADR e negociadas na NYSE, 
NASDAQ e OTC, sendo os dados obtidos a partir do banco de dados do Economática. 
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Embora não esteja expresso no item referente à metodologia, presume-se, a partir do 
referencial teórico, que o beta contábil tenha sido estimado a partir do Retorno sobre o Ativo 
(ROA), a partir da razão entre Lucro antes dos Juros e Imposto de Renda e o Ativo do 
período, enquanto que o teste implementado para atestar a existência de diferença 
significativa foi a Análise de Variância (ANOVA). O resultado deste estudo, de forma 
semelhante ao de Mendonça Neto e Bruni (2004), foi a constatação de inexistência de 
equidade entre tais elementos, provavelmente em função dos betas contábeis receberem 
influências de outros fatores macroeconômicos. 

Oda et. al. (2005) desenvolveram estudo voltado ao objetivo de verificar se os 
indicadores contábeis, dentre os quais está incluso o beta contábil, possuem associação ao 
beta de mercado. Para a realização deste estudo, foram pesquisadas as empresas negociadas 
na Bolsa de Valores de São Paulo entre o período 1995 a 2003, que apresentaram negociações 
do início ao fim do recorte temporal especificado e que apresentassem certo grau de liquidez. 
As variáveis testadas neste estudo podem ser observadas no Quadro 1: 

 
BETA DADOS PARA ESTIMATIVA 

Índice Bovespa 
Mercado 

Média dos retornos da amostra 
Lucro Operacional (Valor Nominal, Variação nominal, Variação Percentual, ROA e ROE) 
Lucro Líquido (Valor Nominal, Variação nominal, Variação Percentual, ROA e ROE) Contábil 
Lucro Líquido Ajustado (Valor Nominal, Variação nominal, Variação Percentual, ROA e 
ROE) 

QUADRO 1 – DADOS PARA ESTIMATIVA DO BETA 
FONTE: ADAP. ODA, YOSHINAGA, OKIMURA E SECURATO (2005) 

 
Com base nos dados apresentados, foram realizados testes de correlação de Pearson e 

Spearman, e Regressão Simples e Regressão Múltipla. Como resultado, estes autores 
chegaram a conclusão favorável sobre a associação entre os indicadores contábeis e de 
mercado, sendo possível que estes complementem a informação com base em dados de 
mercado. 

Fernandes et. al. (2008) desenvolveram estudo semelhante ao de Oda et. al. (2005), 
buscando responder se o beta contábil poderia ser utilizado como parâmetro do risco de 
mercado. Foram utilizadas 50 empresas na amostra, entre o período de 1996 a 2007, 
consideradas mais líquidas das empresas listadas na Bolsa de Valores de São Paulo, sendo a 
variável selecionada para estimar o Beta Contábil o ROA, a partir da razão entre o LAJIR e o 
Ativo Total. Por seu turno, o beta de mercado foi estimado de duas formas, sendo a primeira a 
partir da mediana trimestral de todos os retornos contábeis, e a segunda a partir do retorno 
trimestral do IBOVESPA. Para a resposta à questão de pesquisa, os autores realizaram teste 
de correlação e testes de inferência, para atestar se a correlação existente entre o estimador de 
mercado e estimadores contábeis era significativa. Como resultado, obteve-se significância 
estatística na correlação entre o beta contábil e o beta de mercado. 

Valle e Teixeira (2008), com um problema de pesquisa semelhante, analisou 525 
empresas listadas na Bolsa de Valores de São Paulo, entre o período de 1995 a 2004, a partir 
de um teste de correlação. Para o cálculo do Beta Contábil, foram utilizados os valores 
nominais, diferenças nominais  e variações percentuais do Lucro Operacional e ROA, 
calculado com base neste lucro. Além disso, com base nas variáveis obtidas, foi criada uma 
terceira que buscou refletir o Beta desalavancado, ou seja, a partir do expurgo dos efeitos de 
impostos e dívidas sobre o beta obtido. Os resultados deste estudo foram favoráveis à 
existência de associação entre o beta contábil e o beta de mercado. 
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2.2.2 Pesquisas Internacionais sobre a Associação entre Beta Contábil e Beta de 
Mercado 

Num período de poucas pesquisas empíricas que verificassem a interação de dados 
contábeis a medidas de risco, Beaver, Kettler e Scholes (1970) buscaram determinar a 
associação entre índices de natureza contábil e medidas de risco determinadas pelo mercado. 
Uma das possibilidades buscadas pelo estudo foi de visualizar medidas de risco contábeis 
como substitutas de medidas de variabilidade de retorno de ativos de risco. No estudo 
indicaram e fundamentaram a capacidade de 7 variáveis contábeis em capturar os efeitos de 
risco de mercado, são elas: pagamento de dividendos, crescimento do ativo da empresa, 
alavancagem financeira, liquidez, tamanho do ativo, variabilidade dos lucros e covariabilidade 
dos lucros. A amostra do estudo continha dados financeiras de 307 empresas norte-americanas 
no período de 1947 a 1965. Ainda que o resultado do estudo demonstrasse associação positiva 
entre o beta contábil e medidas de risco de mercado, a relação não apresentou significância 
estatística. As contribuições deixadas pelo estudo foram várias, destacando-se a sustentação 
de que medidas de risco contábeis estão relacionadas a medidas de risco de mercado e a 
indicação de que medidas contábeis poderiam compor um conjunto de informações para 
tomada de decisão de investidores na ausência de medidas de risco de mercado. 

Karels e Sackely (1993) realizaram estudo cujo centro da análise também consistia na 
verificação de uma associação entre betas de mercado e betas contábeis, contudo, mostrando 
pioneirismo por meio do desenho da amostra que era composta exclusivamente por 
companhias do setor bancário. Pesquisadores de modo geral encontram dificuldades em 
desenvolver indicadores de risco a partir de dados contábeis, em função destes, em especial a 
mensuração do lucro, poder ser “manejada” pela gestão (KARLS e SACKELY, 1993; 
HEALY, 1998). Segundo Karels e Sackely (1993) parte destas preocupações poderia ser 
minimizada por alguns motivos, dentre eles o fato de que valores relativos a depreciação (ou 
impairment de ativos) não são significativos já que o montante de ativos fixos de uma 
empresa financeira é relativamente pequeno se comparado a outros segmentos. O estudo 
considerou uma série de 18 anos de dados contábeis das companhias da amostra e encontrou 
correlações significativamente menores quando a série de dados considerava um período 
menor que 15 anos. Observaram também que a correlação entre os betas aumenta quando são 
formadas carteiras de ativos. 

Ainda que estudos subseqüentes verificassem níveis diferentes de associação entre o 
beta de mercado e o beta contábil, há um consenso sobre a existência da relação entre estes 
dois parâmetros de mensuração de risco, e ela é positiva. Com base nisto, Almisher e Kish 
(2000), documentaram a existência de uma relação estatisticamente significativa entre betas 
contábeis e preços de oferta inicial de ações de companhias que fizeram IPO`s entre janeiro de 
1990 e junho de 1995 nos Estados Unidos. No estudo, os betas contábeis foram mensurados 
por meio de duas medidas de retorno e três proxies de mercado que resultaram em seis 
combinações. O retorno de cada companhia da amostra foi regredido sobre o retorno das 
proxies de mercado com o objetivo de calcular os betas contábeis. O resultado disto foi o 
desenvolvimento de 4.206 regressões que refletiram todas as combinações (701 empresas para 
duas medidas de retorno e para três proxies de mercado).  As evidências indicaram uma 
relação diretamente proporcional entre o beta medido a partir de dados contábeis e o preço 
inicial de ações de companhias que fazem oferta inicial de ações (IPO`s).         

 
3 METODOLOGIA 

A definição metodológica desta pesquisa visa garantir validade e confiabilidade ao 
estudo, ou seja, cumpre a função de sistematização das etapas realizadas de forma a permitir 
sua replicação por outro pesquisador e garantir correspondência com a realidade. Para tanto, 
esta seção descreve as hipóteses de pesquisa, definições constitutivas e operacionais das 
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variáveis, o delineamento e delimitação da pesquisa, bem como a fonte, coleta e tratamento 
dos dados. 

 
3.1 Hipóteses de Pesquisa 

No presente estudo pretende-se realizar a análise relativa ao nível de associação entre 
o Beta de Mercado e Betas Contábeis. Neste sentido, é estabelecida a primeira hipótese de 
pesquisa: 

 
H0a: Não existe associação significativa entre o Beta de Mercado e o Beta Contábil; 
H1a: Existe associação significativa entre o Beta de Mercado e o Beta Contábil. 
 
Além desta análise, pretende-se verificar a diferença entre o Beta de Mercado e o Beta 

Contábil, a fim de atestar se o distanciamento entre estas é significativo. Neste sentido, as 
hipóteses deste segundo teste são:  

 
H0b: A diferença entre o Beta de Mercado e o Beta Contábil não é estatisticamente 

significativa; 
H1b: A diferença entre o Beta de Mercado e o Beta Contábil é estatisticamente 

significativa. 
 

3.2 Definição Constitutiva e Operacional das Variáveis 
Uma Definição Constitutiva (DC), conforme Martins e Theóphilo (2009), é o 

esclarecimento de palavras com outras palavras, e que, por tal natureza, não apresentam grau 
de precisão suficiente para garantir o entendimento quanto aos achados da pesquisa. Por seu 
turno, conforme o mesmo autor (2009, p.34), Definição Operacional (DO) “[...] atribui um 
significado concreto ou empírico a um conceito ou variável, especificando as atividades ou 
operações necessárias para medi-lo ou manipulá-lo”. 

Neste sentido, as definições constitutivas e operacionais inerentes ao Beta de Mercado 
e ao Beta Contábil são apresentadas a seguir: 

 
− BETA DE MERCADO 
DC: Consiste em uma estimativa padronizada do risco de mercado. Embasado no raciocínio 

inerente ao Capital Asset Pricing Model (CAPM) o beta de mercado é refletido 
numericamente pela covariância dos retornos associados ao ativo e os retornos de 
mercado (DAMODARAN, 2002). 

 
DO: Foi calculado com base no retorno das ações das empresas. O retorno do ativo foi 

calculado, de forma discreta, com base no preço de fechamento trimestral de cada ação 
selecionada na amostra. Já como retorno do mercado foi tomado a partir da média de 
retorno de todos os ativos da amostra. O estimador beta foi obtido, então, pela razão entre 
a covariância do ativo para com o mercado e a variância de mercado, conforme a equação 
02: 

 

                                               (02) 

− BETA CONTÁBIL 
DC: Segundo Brealey e Myers (1992), o beta envolve a comparação da variação do lucro da 

empresa analisada com a variação do lucro de todas as empresas do setor ou mercado, 
uma vez que os lucros das empresas estabelecem relação com as realidades econômicas 
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subjacentes. Para tanto são utilizados dados contábeis como variável representativa do 
retorno da empresa. 

 
DO: Em relação ao retorno contábil das empresas, optou-se pela utilização de cinco diferentes 

índices de rentabilidade do ativo, a fim de verificar qual se aproxima mais do beta de 
mercado: retorno sobre ativo ROA utilizando lucro líquido; retorno sobre ativo ROA 
utilizando lucro operacional; retorno sobre capital próprio ROE utilizando lucro líquido; 
retorno sobre capital próprio ROE utilizando lucro operacional; e a variação de lucro 
líquido de um período para o outro. O cálculo dos diferentes beta contábeis foi feito por 
meio dos dados dos demonstrativos financeiros trimestrais do período 3º trimestre 2000 a 
3º trimestre 2010. As equações para cálculo de retorno, base para a determinação do beta 
do ativo e do mercado, estão apresentadas no Quadro 2.  

QUADRO 2 – MEDIDAS DE RETORNO CONTÁBEIS 
FONTE: ADAP. FAMÁ e RIBEIRO NETO (2001), MENDONÇA NETO e BRUNI (2004), FERNANDES et. 
al. (2008) e RODRIGUES et. al. (2008) 

 
A partir dos dados de retorno contábeis dos ativos, calculou-se o retorno do mercado para 
cada uma das variáveis, correspondente à média de retorno dos ativos individualmente. 
Com esses dados, foi calculado o excedente de retorno de cada medida em relação à taxa 
livre de risco (CDI) a fim de se calcular o beta contábil de cada ativo da amostra baseado 
na equação 03: 

 

MEDIDA EQUAÇÃO JUSTIFICATIVA 

ROA com lucro 
líquido 

 

Medida tradicional de retorno, calcula o ganho líquido 
obtido sobre o capital total investido na empresa 
(RODRIGUES et al, 2008) 

ROA com lucro 
operacional 

 

Expurga os efeitos dos diferentes tipos de financiamentos 
contraídos pelas empresas e as diversas mudanças de 
alíquota que os impostos sofrem ao longo de todo o 
período em análise (FERNANDES et al, 2008). 

ROE com lucro 
líquido 

 

Para manter a consistência de correspondências, da mesma 
forma que no mercado o preço das ações corresponde ao 
capital próprio dos acionistas, na contabilidade é o valor 
do patrimônio líquido que corresponde ao capital próprio 
dos acionistas (NETO; BRUNI, 2004). 

ROE com lucro 
operacional 

 

Expurga os efeitos dos diferentes tipos de financiamentos 
contraídos pelas empresas e as diversas mudanças de 
alíquota que os impostos sofrem ao longo de todo o 
período em análise (FERNANDES et al, 2008). 

Variação do 
Lucro Líquido 

 

“Famá e Ribeiro Neto (2001)  testaram este modelo no 
Brasil em alguns setores da economia no período de 1995 
a 1999, obtendo resultados julgados satisfatórios, apesar 
do grande distanciamento verificado entre os índices 
encontrados e os calculados pelo método tradicional, ou 
seja, o beta histórico”. (apud NAKAMURA e MATIAS 
FILHO, 2006) 
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                                             (03) 

 
De posse dessas cinco medidas de beta contábil por ativo, foram aplicadas diferentes 
técnicas estatísticas de análise de dados, como será descrito na seção análise dos dados. 

 
3.3 Delineamento e Delimitação 

A presente pesquisa possui caráter descritivo e explicativo. Caracterizado por Gil 
(2009, p. 28) pela “[...] descrição das características de determinada população ou fenômeno 
ou estabelecimento de relações entre variáveis”, o aspecto descritivo do presente estudo 
consiste em estudar o problema a fim de verificar o relacionamento entre as variáveis, bem 
como a possível existência de diferença significativa entre estas. O aspecto explicativo, 
caracterizado por Gil (2009, p. 28) por “[...] identificar os fatores que determinam ou que 
contribuem para a ocorrência dos fenômenos.”, evidencia-se por meio da explanação das 
variáveis que mais se aproximam do beta de mercado, conforme os resultados da pesquisa. 

Para obtenção dos dados, foi realizada análise de dados secundários. Esta se constitui 
por uma fonte não reativa, pois as informações contidas permanecem as mesmas, após longo 
período de tempo, e já foram coletadas anteriormente. Portanto, não há perigo de alteração no 
comportamento dos dados sujeitos a investigação. 

Complementarmente, o presente estudo faz uso de uma série temporal, também 
conhecida como série histórica, ou seja, um conjunto de observações feitas seqüencialmente 
de uma ou mais variáveis, ao longo de determinado tempo. Desta forma, o período utilizado 
para a análise compreende dados trimestrais do 3º trimestre de 2000 até o 3º trimestre de 
2010, perfazendo 41 observações, cumprindo a exigência de 36 observações para análise de 
séries temporais (URIEL, 1985). 

Este estudo tem como população as empresas listadas na Bolsa de Valores de São 
Paulo. A amostra, no entanto, está restrita àquelas empresas que tenham dados históricos 
necessários para operacionalizar as variáveis (Quadro 2), e que cumpram a exigência de 
presença em bolsa maior que 70% dos dias de negociação. Os filtros utilizados para coletar os 
dados estão descritos na seção 3.3. 

 
3.4 Fonte, Coleta e Tratamento dos Dados  

Este trabalho tem como fonte dados secundários, os quais foram coletados a partir do 
software Economática em novembro de 2010. A coleta de dados se deu a partir dos filtros 
apresentados no Quadro 3, os quais resultaram na coleta de dados de 109 ativos. 

 
DADOS CADASTRAIS FILTRO 

Bolsa BM&F e Bovespa 
Tipo de Ativo Ação 
Ativo/cancelado Ativo 
Presença 01/09/00 a 01/09/10 Maior que 70% 

QUADRO 3 – FILTRO ECONOMÁTICA 
FONTE: OS AUTORES 

 
Foram coletados dados dos demonstrativos financeiros trimestrais das empresas (em 

moeda original), no seguinte intervalo de tempo: 01/09/2000 a 30/09/2010. Da mesma forma, 
foram coletados dados das cotações da empresa: preço de fechamento, com escala de dias em 
trimestres, em moeda original ajustado para proventos inclusive dividendos, na faixa de datas 
01/09/2000 a 30/09/2010. 
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Durante tratamento dos dados, foram eliminadas as empresas cujos dados não cobriam 
o período exigido pela amostra, resultando numa amostra final de 97 ativos (ações ON e PN) 
de 85 empresas. 

Os dados foram tratados em Planilha Eletrônica Excel e exportado para o software 
SPSS a fim de realizar as análises estatísticas. Foram realizados os seguintes testes, cujos 
resultados estão apresentados a seguir: teste de normalidade Kolmogorov-Smirnov, estatística 
descritiva de assimetria e curtose, teste de correlação de Spearman e teste de diferença de 
medianas de Wilcoxon.  

 
4 ANÁLISE DE DADOS  

Ainda que a amostra da pesquisa seja composta por 97 companhias listadas pela Bolsa 
de Valores do Estado de São Paulo, não existem evidências de que a distribuição das variáveis 
da população envolvida neste estudo segue uma distribuição normal. Segundo Levine (2008), 
mesmo que as populações não sigam os moldes de uma distribuição normal, é apropriada a 
utilização de testes paramétricos quando a amostra é maior que 30 observações. Mesmo com 
uma amostra de 41 observações (item 3.3), resolveu-se aplicar um teste de verificação de 
normalidade levando-se em conta a necessidade de avaliação do grau de desvio da 
normalidade dos dados (CORRAR et al, 2009). O teste selecionado foi o de Kolmogorov 
Smirnov. Ao nível de significância de 5%, se um teste é não-significativo (p>0,05, onde p é a 
significância) ele informa que os dados da amostra não diferem significativamente de uma 
distribuição normal (FIELD, 2009). O Quadro 4 indica os scores obtidos para as variáveis de 
estudo. Os resultados do teste apontam que, das seis variáveis de estudo, é possível aceitar 
que apenas a distribuição dos dados da variável beta de mercado não difere significativamente 
de uma distribuição normal. 
 

Testes Mercado 
Variação do 

Lucro 
ROA 

Líquido 
ROA 

Operacional 
ROE 

Líquido 
ROE 

Operacional 
Teste 

Kolmogorov-
Smirnov  

1,097800957 4,215498291 2,672350481 2,135972467 3,704378506 3,250530461 

Significância 
encontrada (p) 

0,1794406522 0,0000000000 0,0000012533 0,0002178705 0,0000000000 0,0000000000 

QUADRO 4 – TESTE DE NORMALIDADE 
FONTE: OS AUTORES 

 
Assumindo que para atender aos objetivos do trabalho será necessária a comparação 

do beta de mercado e os betas obtidos a partir de resultados contábeis, os resultados do 
Quadro 4 não indicam a utilização de testes paramétricos de verificação de diferenças 
estatísticas.  

Mesmo diante das constatações de não-normalidade de 5 das 6 variáveis de pesquisa, 
foi aplicada a verificação de assimetria e curtose. O intuito desta verificação é analisar o grau 
de concentração e achatamento dos dados da distribuição original cujos scores obtidos 
poderão indicar necessidade de algum tipo de transformação dos dados visando obter-se a 
normalidade. O Quadro 5 demonstra os scores obtidos.  

Considerando que a assimetria e curtose de uma distribuição normal padrão é igual a 
1, o Quadro 5 indica que as diferenças encontradas se distanciam de 1 nas cinco variáveis de 
pesquisa que não resistiram ao teste de normalidade, o que sugere não ser prudente a 
aplicação de procedimentos para obtenção da normalidade dos dados, quais sejam: i) 
logaritmo das variáveis; ii) raiz quadrada; e iii) uso inverso das variáveis. 
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Betas 
Teste estatístico 

de assimetria 
Erro Padrão do 

teste de assimetria 
Teste estatístico de 

curtose 
Erro Padrão de teste 

de curtose 

Mercado 1,485402538 0,244975283 5,445819331 0,485329741 

Variação do Lucro 5,662283608 0,244975283 33,48929539 0,485329741 

ROA Líquido 0,080019155 0,244975283 21,05651859 0,485329741 

ROA Operacional 1,182419962 0,244975283 14,94724122 0,485329741 

ROE Líquido 5,011344179 0,244975283 28,20240627 0,485329741 

ROE Operacional 4,933816087 0,244975283 29,58576638 0,485329741 

QUADRO 5 – VERIFICAÇÃO DE ASSIMETRIA E CURTOSE 
FONTE: OS AUTORES 

 
Diante da refutação de normalidade de distribuição dos dados dos betas obtidos a 

partir de dados contábeis, é verificada a correlação de Spearman que consiste na aplicação de 
uma estatística não paramétrica quando ocorrem violações de suposições paramétricas 
(FIELD, 2009). O Quadro 6 demonstra a correlação entre os betas e, em destaque, aquelas 
com o nível de significância de 0,05. 
Observa-se que os betas obtidos a partir de parâmetros contábeis que se associam mais 
significativamente ao beta de mercado são o Roe Liquido, Roe Operacional, Roa operacional 
e Roa líquido, não sendo possível aceitar a significância da Variação do lucro. A partir desses 
resultados verificam-se diferentes níveis de associação entre os betas contábeis e o beta de 
mercado, variando de 0,2818 (Roe Líquido) a 0,3757 (Roa líquido) sendo possível rejeitar a 
hipótese H0a. Por meio dos resultados obtidos com significâncias abaixo de 5%, sugere-se que 
os betas medidos a partir de dados contábeis indicam ser moderadamente relevantes para a 
estimativa do risco de uma companhia. Esta inferência pode desdobrar-se numa alternativa de 
que os parâmetros contábeis descritos nesta pesquisa podem ser utilizados para estimativa do 
risco de empresas de capital fechado, já que os betas contábeis utilizados neste trabalho não 
fazem o uso combinado de variáveis de mercado.  

 

Betas Mercado 
Variação do 

Lucro 
ROA 

Líquido 
ROA 

Operacional 
ROE 

Líquido 
ROE 

Operacional 
  1,0000   0,0157   0,3757   0,3303   0,2818   0,2952 

Mercado 
sig - sig 0,8783 sig 0,0001 sig 0,0010 sig 0,0052 sig 0,0033 

  0,0157   1,0000   0,3327   0,4006   0,2596   0,2755 Variação do 
Lucro sig 0,8783 sig - sig 0,0009 sig 0,0000 sig 0,0102 sig 0,0063 

  0,3757   0,3327   1,0000   0,9413   0,7060   0,7001 
ROA Líquido 

sig 0,0001 sig 0,0009 sig - sig 0,0000 sig 0,0000 sig 0,0000 

  0,3303   0,4006   0,9413   1,0000   0,6864   0,6939 ROA 
Operacional sig 0,0010 sig 0,0000 sig 0,0000 sig - sig 0,0000 sig 0,0000 

  0,2818   0,2596   0,7060   0,6864   1,0000   0,9714 
ROE Líquido 

sig 0,0052 sig 0,0102 sig 0,0000 sig 0,0000 sig - sig 0,0000 

  0,2952   0,2755   0,7001   0,6939   0,9714   1,0000 ROE 
Operacional sig 0,0033 sig 0,0063 sig 0,0000 sig 0,0000 sig 0,0000 sig - 

QUADRO 6 – CORRELAÇÃO ENTRE BETAS CONTÁBEIS O BETA DE MERCADO 
FONTE: OS AUTORES 
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A análise de dados foi estendida por meio do uso de um teste não paramétrico de 
verificação de diferenças estatisticamente significativas entre os vários betas obtidos de dados 
contábeis e o beta de mercado. Os testes não paramétricos trabalham com a idéia de fazer uma 
combinação ordenada, atribuindo scores aos dados originais, onde a análise dos dados é feita 
a partir do ranqueamento dos scores e não dos dados originais (FIELD, 2009). O teste 
selecionado foi a soma de classificações de Wilcoxon que tem o objetivo de testar a existência 
de diferença estatisticamente significativa entre duas medianas. Segundo Levine (2008), este 
teste é quase tão eficaz quanto os testes paramétricos t de variâncias agrupadas ou separadas.  
A estatística teste deste modelo é dada pela equação 04:  

 

                                                      (04) 

 
Onde: 
T é a soma do menor posto (positivo ou negativo) 
n é o numero de elementos da amostra 

 
O Quadro 7 expõe os resultados da estatística teste entre os betas contábeis e o Beta de 

mercado, bem como das significâncias obtidas. Por meio das comparações efetuadas é 
possível inferir que não há diferença estatisticamente significativa entre o beta contábil 
estimado a partir do Roa operacional e o beta de mercado, não tendo evidências suficientes 
para rejeitar H0b. Ainda que a correlação de Spearman demonstre a razoabilidade de 
associação do beta de mercado aos betas contábeis Roa Liquido, Roe Liquido, Roe 
operacional, o Roa operacional contem além de significante correlação, diferença não 
significativa em termos de mediana.  

 
Comparações Estatística teste Significância 

Variação do Lucro - Mercado -6,280717552 0,00000000 

ROE Líquido - Mercado -5,093300312 0,00000035 

ROE Operacional - Mercado -4,98535329 0,00000062 

ROA Líquido - Mercado -2,056390765 0,03974487 

ROA Operacional - Mercado -1,603013274 0,10893172 

QUADRO 7 – TESTE DE DIFERNÇA ENTRE O BETA CONTÁBIL E O BETA DE MERCADO  
FONTE: OS AUTORES 
 
5 CONCLUSÃO 

O objetivo desta pesquisa foi verificar se o beta medido a partir de dados contábeis 
constitui uma aproximação significativa ao beta de mercado para mensuração do risco. A 
exploração do objetivo da pesquisa abordou o beta contábil em cinco perspectivas 
metodológicas em consonância com estudos anteriores.  A análise dos resultados envolveu a 
realização de análise de correlação de Spearman e o teste não paramétrico Wilcoxson de 
diferença de médias. 

Os resultados indicaram haver relação positiva e estatisticamente significativa entre o 
beta de mercado e o beta contábil.  A relação do beta de mercado com o beta contábil 
apresentou a seguinte ordem crescente de associação quanto às metodologias aplicadas: Roe 
líquido, Roe operacional, Roa operacional e Roa líquido, contrariando estudos anteriores que 
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não observaram esta associação (MENDONÇA e BRUNI, 2004; GUSMÃO e CHEROBIM, 
2008). Este estudo obteve resultados semelhantes aos observados por Oda et al (2005) que 
indicaram ter o beta de mercado associação significativa a diversos indicadores contábeis.  

Observou-se adicionalmente por meio da aplicação do teste paramétrico de Wilcoxon 
que o beta contábil Roa operacional não se apresenta estatisticamente diferente do beta de 
mercado, o que também corrobora a estudos anteriores que sugerem a utilização de medidas 
contábeis para mensuração do risco.    

De modo geral, as evidências da presente pesquisa indicam a existência de associações 
estatisticamente significativas entre o beta de mercado e o beta contábil. Tais resultados 
apontam a possibilidade da utilização de métricas contábeis para dimensionamento do risco, o 
que amplia as possibilidades em termos de alternativas de mensuração do risco considerando 
companhias que não possuem ações negociadas em bolsa de valores ou são de capital 
fechado.     
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