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RESUMO 
Este trabalho investiga a relação entre alavancagem financeira e o fenômeno conhecido na 
literatura como efeito book-to-price. A metodologia de decomposição do índice patrimônio 
líquido/preço (PL/P) utilizada em artigo de Penman, Richardson e Tuna (2007) é aplicada a 
uma amostra do mercado brasileiro de ações entre 1997 e 2008. O índice PL/P é decomposto 
em dois fatores: operacional (relativo à operação da empresa) e financeiro (alavancagem 
financeira). As relações de cada fator, assim como a relação da interação entre ambos, com os 
retornos futuros são avaliadas na amostra. A análise empírica demonstra resultados 
compatíveis com as teorias de apreçamento do risco (maior risco, maior retorno esperado) e 
diferentes aos resultados encontrados no mercado norte-americano no que tange a 
alavancagem financeira. Adicionalmente, o trabalho reforça a existência do fenômeno book-
to-price no mercado de capitais brasileiro. 

 
Palavras Chave: Mercado de capitais brasileiro; estratégias de investimento; efeito book-to-
pric; alavancagem financeira;  variáveis contábeis. 
 
 
1. INTRODUÇÃO 

Uma das áreas de pesquisa da contabilidade é estudar o impacto que a informações 
contábeis tem sobre o mercado de capitais. Diversos autores estudaram as relações entre 
mercado e informação contábil e buscaram o desenvolvimento de modelos que expliquem 
estas relações (OU e PENMAN 1989, FAMA e FRENCH, 1992, OHLSON 1995, 
PIOTROSKI 2000, GALDI 2008).  

Fama e French (1992), através da avaliação empírica de dados de retornos futuros no 
mercado de capitais norte-americano, encontraram uma correlação positiva entre o retorno de 
ações e o índice PL/P (patrimônio líquido/Preço). Este efeito, conhecido como efeito book-to-
price, foi confirmado posteriormente por outros autores em mercados internacionais 
(LAKONISHOK et al 1994) e no mercado brasileiro (LIMA 2003, GALDI, 2008)   

Não existe consenso sobre uma teoria que explique o modelo, mas a intuição de Fama 
e French (1992) é de que a diferença entre PL e P seriam características de risco não captadas 
pela contabilidade devido principalmente ao princípio do conservadorismo, mas vistas e 
precificadas pelo mercado. Existe uma explicação divergente, defendida por Lakonishok et al 
(1994), de que mercado não seria eficiente para avaliar o valor de algumas empresas, 
causando um apreçamento inadequado de suas ações e gerando distorções que causariam um 
índice PL/P elevado.  
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A verificação de qual das hipóteses defendidas pelas duas correntes é correta somente 
seria possível utilizando um modelo de predição de retornos futuros.  Penman et al (2007) 
comentam que não existe consenso na comunidade acadêmica sobre tal modelo de predição 
de retornos futuros. Como premissa para sua pesquisa os autores adotam a teoria de Fama e 
French (1992) de que o índice PL/P seria gerado pelo grau de risco das ações – e portanto 
uma proxy para este risco - e associa esta idéia ao conceito das finanças corporativas de que o 
risco de uma ação é parte proveniente de riscos operacionais – mercado em que a companhia 
atua, equipamentos de produção, decisões de marketing, qualidade da gestão - e outra parte 
proveniente dos riscos de alavancagem financeira da empresa – seu grau de endividamento. 

Por meio da análise dos itens do balanço patrimonial, conforme demonstrado por 
Penman et al (2007) dividem o Patrimônio Líquido (PL) em duas componentes, aqui 
chamados de componente operacional e componente financeiro. Avaliando a correlação de 
cada componente e o retorno em uma amostra de empresas de capital aberto no mercado 
norte-americano captada em um período de 39 anos, o modelo criado permitiu entender como 
os componentes afetam a composição do índice Patrimônio Líquido / Preço (PL/P).  

O trabalho de Penman et al (2007) conclui três pontos: (i) a confirmação do efeito 
book-to-price, (ii) a confirmação de que o componente operacional tem a correlação esperada 
de acordo com as teorias de apreçamento do risco e (iii) a constatação de que o componente 
financeiro do índice PL/P não tem um efeito linear sobre os retornos futuros. A amostra de 
Penman et al (2007) mostrou uma correlação negativa da alavancagem financeira com o 
retorno futuro das ações em estudo, um resultado contrário às teorias de apreçamento de risco, 
que pressupõem que para um maior grau de alavancagem – e conseqüente maior risco 
financeiro - o mercado exija retornos maiores. 

Uma vez que o efeito book-to-price já foi verificado no Brasil (LIMA, 2003, GALDI, 
2008), esta pesquisa se propõe a utilizar o modelo desenvolvido por Penman et al (2007) no 
mercado brasileiro. A proposta é entender como a alavancagem atua no mercado nacional, 
diferente em diversos aspectos do mercado norte-americano - como sua eficiência, sistema 
legal, situação macroeconômica, capacidade de enforcement das instituições responsáveis 
pelo mercado, entre outros.  

Com o objetivo geral de compreender como ocorre o efeito book-to-price no contexto 
brasileiro analisando através do modelo proposto por Penman et al (2007), este trabalho 
investiga o seguinte problema: Qual a influência da alavancagem financeira, deduzida a partir 
da decomposição do índice PL/P, sobre o retorno de ações cotadas no mercado de capitais 
brasileiro? 

Com base no problema apresentado, levanta-se a hipótese nula avaliada para 
compreensão do comportamento da alavancagem financeira no mercado nacional: 

H0: A relação entre alavancagem financeira e retorno se comporta conforme o previsto 
pelas teorias de apreçamento de risco, ou seja, empresas mais alavancadas possuem maior 
risco financeiro e, portanto, apresentam maior retorno. 

 
2. REFERENCIAL TEÓRICO 

De acordo com o modelo de avaliação de empresas proposto por Palepu et al (2004), o 
processo é divido em quatro etapas: (i) análise estratégica, (ii) análise contábil, (iii) análise 
financeira e (iv) análise prospectiva. A análise estratégica busca entender os drivers de valor 
da empresa e seu posicionamento no mercado frente à concorrência.  

Na análise contábil avalia-se a capacidade dos números contábeis da empresa de 
captar as características específicas do negócio, analisando as decisões e políticas contábeis da 
companhia. A análise financeira verifica, por meio dos dados financeiros, o desempenho atual 
e passado da empresa, julgando sua sustentabilidade. Por fim, a análise prospectiva reúne as 
informações e busca prever o futuro do negócio. De quatro etapas, três (ii, iii e iv) utilizam 
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dados contábeis, demonstrando a importância que estas possuem como fonte primária de 
informação para investidores. 

Galdi (2008) afirma que a análise criteriosa e detalhada das informações contábeis 
pode resultar em dados relevantes para os investidores, baseado no processo descrito com 
análise fundamentalista.  

Mesmo com as fortes evidências empíricas do efeito PL/P, não existe uma teoria aceita 
em toda a academia para explicar o fenômeno. A pesquisa original de Fama e French (1992) 
sugere que a diferença entre PL e P provém de fatores de risco não captados pela 
contabilidade, principalmente devido aos registros a custo histórico e ao princípio do 
conservadorismo. Estes fatores seriam percebidos e apreçados pelo mercado, gerando valores 
maiores de PL/P. Desta maneira, PL/P seria uma proxy para o risco de uma ação. 

 Outra corrente (LAKONISHOK et al, 1994, DANIEL e TITMAN, 1997), defende 
que as alterações de PL/P se devem ao mau apreçamento do mercado. Estes autores sugerem 
que os altos retornos relacionados a altos valores de PL/P se devem a investidores que 
extrapolam incorretamente as taxas de crescimento passadas de empresas e, portanto, tendem 
a ser otimistas com empresas que tiveram bom desempenho e pessimistas com as que tiveram 
mal resultado. De acordo com Penman et al (2007), as duas teorias somente poderiam ser 
avaliadas caso houvesse um modelo amplamente aceito de previsão de retornos futuros.  

 
2.1 Separação De PL/P Em Seus Fatores Operacional E Financeiro   

Apesar da inexistência de um modelo de avaliação de retornos futuros que seja 
consenso na academia e possa comprovar as teorias a respeito da origem do efeito book-to-
price, Penman et al (2007) dizem que a opinião dos pesquisadores de avaliação de empresas 
converge em um tópico. Uma noção elementar de finanças corporativas é a separação entre 
dois fatores responsáveis pelo risco (e retorno) de um negócio: Fatores operacionais - 
resultado das decisões estratégicas, posicionamento de mercado, concorrência, ativos 
operacionais, entre outros - e Fatores Financeiros, derivados da forma como a empresa 
financia suas operações. 

A pesquisa acadêmica não possui ainda um modelo teórico respaldado por evidências 
empíricas para avaliar os fatores operacionais do risco, mas existe uma proxy amplamente 
aceita para avaliar os fatores financeiros do risco financeiro: o grau de alavancagem de uma 
empresa, definido pelos autores como a taxa entre os valores de mercado da dívida e da 
empresa. 

Penman et al (2007) investigam esta afirmação a respeito da absorção da alavancagem 
financeira por meio da separação do índice PL/P, colocando em evidências seus componentes 
financeiros e operacionais. Para entender a separação, Penman et al. (2007) apresentam o 
balanço conforme segue:  

  
Neste balanço, AO são os ativos operacionais, PO os passivos operacionais 

(decorrentes de negociações com clientes, e.g. contas a pagar), PF os passivos financeiros, 

Balanço 

Operacional Financiamento 

AO PF 

+ PO + AF 

 DL 

  

 PL 

AOL DL + PL 
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AF os ativos financeiros, DL a dívida líquida, PL o patrimônio líquido e AOL os ativos 
operacionais líquidos (AO + PO = AOL). 

A equação do balanço mostra que PL = AOL – DL (1). Por meio dela, derivamos que 
o valor de uma empresa (P) é equivalente à diferença entre o preço de mercado dos ativos 
operacionais líquidos (AOL ) e da dívida líquida (DL ): 

      (2) 

Logo, a diferença entre o valor de uma ação e seu valor contábil é dado pela diferença 
entre as equações (1) e (2):  

       (3) 

 Onde:  
 : Valor de mercado da empresa; 
 : Patrimônio Líquido  
 : Valor de mercado dos Ativos Operacionais Líquidos 
           : Valor de mercado da Dívida Líquida  
 Uma das premissas do modelo é que o valor contábil da dívida é muito 

próximo de seu valor real ( ), conforme adotado por Fama e French (1992) para 
justificar a absorção da alavancagem. 

Aplicando esta premissa a equação (3) temos que: 
                               (4) 

 Dividindo todos os termos da equação (1) PL = AOL – DL por P temos:  

 

Multiplicando o termo  desta equação pelo termo de valor unitário  temos: 

      (5) 

 Utilizando a premissa ( ) na equação (2) temos  e 

dividindo todos os termos por P teremos . Rearranjando os termos desta 

equação para  e substituindo na equação (5) temos:  

                  (5.1) 

 Rearranjando os termos de (5.1): 

    (6) 

Nesta equação, denominada equação de alavancagem, o termo  é definido com a 

parte operacional do modelo e  como a parte financeira, pois contêm o termo 

de alavancagem financeira representado por .  Este modelo é uma média ponderada dos 

índices PL/P da empresa. Na verdade, fica claro que o comprador da ação compra um “PL/P 
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operacional” adicionado por um grau de alavancagem. A equação de alavancagem (6) 
corrobora com a colocação de Fama e French (1992) de que o índice PL/P absorve a 
alavancagem, mas mostra uma relação não linear de seu efeito, dependente do termo 
operacional .   

 
TABELA 1 - SINAL DO TERMO DE ALAVANCAGEM FINANCEIRA  E NÚMERO DE 

OBSERVAÇÕES ENTRE AS COMBINAÇÕES DE  E  

 Amostra com 1.630 observações 

 Sinal Nº Observações 
Valor médio  

 + 522 0,739 

 - 605 -0,343 

 - 186 -0,714 

 + 317 0,321 

Fonte: Elaborada pelos autores. 

A Tabela 1 demonstra a mecânica da relação entre as variáveis  e e seu impacto 

no PL/P. A primeira coluna indica o tipo de influência da alavancagem financeira no índice 

PL/P. O sinal (+) significa aumento de PL/P e o sinal (–) redução de PL/P. O termo  

é o termo financeiro da equação de alavancagem (6) descrito pela diferença entre o PL/P e o 
termo operacional. A amostra utilizada é discutida na seção 4.  

 Se  e , a alavancagem reduz o índice PL/P. Em um caso mais extremo, 

se  e , ou seja, um termo operacional com valor contábil maior que o valor de 

mercado e alavancagem negativa - i.e. dinheiro em caixa - ocorre uma redução de PL/P, que 
de acordo com Fama e French (1992) reduziria seus retornos futuros.  

Do ponto de vista contábil, a equação mostra que a diferença entre valor da empresa e 
o patrimônio líquido não se deve à alavancagem financeira. Penman et al (2007) afirmam que 
a diferença entre os termos do índice PL/P é determinada pela forma com que os contadores 
apuram o valor do patrimônio líquido, e não como avaliam o risco. Se todos os ativos da 
empresa fossem contabilizados pelo seu valor de mercado, o termo  seria igual a 1 e como 

conseqüência PL/P também teria valor unitário. 
Um exemplo deste caso seriam os fundos de gestão de recursos. Como seus ativos 

tipicamente são os recursos dos investidores, e, portanto, valorizados a mercado, o valor de 
empresa passa a ser igual ao valor de seus ativos. 

 
3. METODOLOGIA DE PESQUISA 

Esta pesquisa propõe avaliar o efeito PL/P operacional e financeiro por meio do estudo 
do comportamento de resultados futuros de ações de empresas abertas cotadas na Bolsa de 
Valores de São Paulo (Bovespa). 

 
3.1 Obtenção De Dados 

Os dados foram obtidos de duas fontes. As contas patrimoniais e preços das ações 
foram obtidos por meio da base de dados Economatica. Para ajustes dos preços de ações 
devido a agrupamento/desagrupamento foram utilizadas as cotações históricas fornecidas pelo 
site da Bovespa. O período de estudo compreende os anos de 1997 até 2008. Esta escolha 
busca evitar possíveis ruídos na análise derivados das altas taxas de inflação que ocorreram no 
Brasil antes do Plano Real, em 1994 (GALDI 2008, LIMA 2003). 
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O estudo é baseado em observações de empresa/ano. Para que uma observação seja 
aceita é necessário que estejam disponíveis na base do Economatica dados relativos a Ativos 
(Ativo Tot), Ebit (Luc Op EBIT), Patrimônio Líquido (Patrim Liq) e Preço da Ação 
(Fechamento) no ano de análise e ano posterior, permitindo o cálculo do retorno futuro. 
Empresas classificadas na Bovespa como integrantes do setor “Financeiro e Outros” não 
foram considerados na base devido à dificuldade de separar ativos operacionais e financeiros 
destas empresas, dados que ambos têm a mesma natureza (capital) e porque, de acordo com 
Fama e French (1992), o grau de alavancagem das empresas do setor Financeiro não reflete a 
mesma informação que o grau de alavancagem de empresas de outros setores. 

Para cálculo das variáveis do balanço e índices da equação da alavancagem (2) foram 
utilizados os valores extraídos da base Economatica, sempre no 4º trimestre fiscal do ano em 
estudo. Os preços das ações foram captados da última cotação disponível nos últimos cinco 
pregões do ano em estudo. A opção de captar o preço no trimestre fiscal não está disponível 
no Economatica. Entretanto, como no mercado brasileiro a maioria das empresas tem o ano 
fiscal encerrando em 31 de dezembro e o retorno estudado é a variação anual, os possíveis 
ruídos gerados pela diferença entre as datas de captação de preços e do fechamento do 
balanço são mitigados. 
 O índice PL/P é a taxa entre o Patrimônio Líquido (“Patrim Liq”) e valor de mercado 
da empresa (“Valor Mercado”). O valor de mercado poderia ser calculado como valor das 
ações multiplicado por sua quantidade, mas inconsistências entre os resultados calculados e 
retirados da base foram encontradas. Após consulta da empresa responsável pela base de 
dados optou-se por utilizar os dados extraídos direto da conta “Valor Mercado”. 

 Os passivos financeiros (PF) foram calculados com a soma das contas de 
financiamento em longo prazo (Economatica “FinLp”) e debêntures (Economatica 
“DbntLp”). Estas duas contas refletem os recursos captados pela empresa para atendimento de 
suas necessidades de financiamento. As contas de passivo de curto prazo (por exemplo, 
fornecedores e vendas antecipadas) são consideradas dentro de nossa análise como Passivos 
Operacionais (PO).  Os ativos financeiros (AF) são extraídos dos valores em caixa de 
investimentos de curto prazo das empresas (“DplnCP”). A diferença entre as duas contas é 
denominada Dívida Líquida da empresa (DL ). 
 A taxa entre o valor contábil dos ativos operacionais e seu valor de mercado (PL/P 
Operacional) é definida como . Da equação do balanço (1), os valores de AOL 
podem ser calculados pela soma do PL+DL (Passivo). De forma análoga,  também é 
uma soma entre o valor de mercado da empresa (P) e o valor da sua dívida . Com a 
premissa de que o valor contábil da dívida é igual ao seu valor de mercado ( , 
temos que . 
 O retorno das ações é calculado como uma estratégia buy-and-hold, onde o investidor 
compra a ação no primeiro pregão do ano em estudo e a vende após doze meses. Por se 
tratarem de comportamentos idiossincráticos, os custos de transação não são considerados na 
análise, compondo uma de suas limitações. As cotações iniciais e finais para cálculo de 
retorno foram retiradas da base de dados Economatica.  

Uma observação relevante é que a base utilizada apenas entrega o valor da cotação no 
dia solicitado sem nenhum tratamento para agrupamentos/desagrupamentos de ações, gerando 
ruídos no cálculo do retorno das ações. Para tratar este problema todos os rendimentos 
extraordinários, definidos com retornos acima de 60% ou abaixo de -50 % foram checados no 
histórico de cotações disponibilizados pela Bovespa e corrigidos caso necessário. 
 De uma amostra inicial de 1.711 empresa/ano foram excluídos os 10 maiores valores 
das variáveis PL/P, AOL, ND/P e Retorno. Este procedimento buscou minimizar a influência 
de possíveis outliers e reduziu a amostra extraída do Economatica a 1.630 empresa/ano 
compreendidos entre 1997 e 2008. Esta amostra é substancialmente menor que a utilizada no 
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trabalho de Penman et al (2007), refletindo o período menor de extração dos dados e da 
diferença de tamanho entre os mercados norte americano e brasileiro. Para as análises de 
regressão foram eliminados os valores de AOL e  negativos, totalizando 1.555 pontos de 
dados.  

 
3.2 Análise  

A análise dos dados obtidos está dividida em duas etapas: (i) Estatística descritiva e 
análise de correlações e (ii) Regressões características. 

 
3.2.1 Estatística descritiva e análise das correlações 

Após a análise das médias das principais variáveis definidas na seção 3.3, as amostras 
foram organizadas em quatro painéis na tabela 3, utilizando os decis do índice PL/P e das 
principais variáveis da equação de alavancagem (9),  (PL/P operacional), DL/P 
(Alavancagem) e o termo completo da alavancagem . Os retornos são ajustados pelo 

tamanho seguindo o mesmo procedimento de Penman et al (2007), em que a amostra total é 
separada pelo seu retorno em decis e do retorno de cada ponto da amostra é subtraído o 
retorno médio do decil. 

Para entender as relações entre os índices, foram calculadas as correlações entre as 
variáveis da equação de alavancagem (9) e outras variáveis comuns a sistemas de avaliação de 
ativos como β do modelo CAPM e tamanho (representado pelo logaritmo natural do valor de 
mercado), assim como os retornos brutos das ações. Os resultados da tabela 4 utilizam a 
correlação de Spearman, que reduz a influência de outliers que possam existir mesmo após os 
procedimentos iniciais de tratamento dos dados. Devido à natureza não linear do impacto que 
alavancagem financeira tem em PL/P, os painéis A e B da Tabela 4 separam as amostras em 

 maior e menor que um, pois este é o termo que define o tipo de impacto da 
alavancagem. 

 
3.2.2 Regressões características 

Para entender as relações das variáveis, Penman et al (2007) assumiram que PL/P é de 
fato uma proxy para risco, e propuseram o seguinte modelo de regressão para a variável 
independente retornos futuros : 

       (7) 

Onde:  
 : Retorno da empresa; 
 : Coeficiente de regressão  
 : Variável independente de controle 
           : Erro associado à regressão  
  A variável independente de controle X representa variáveis normalmente 

associadas ao retorno das características de risco não identificadas e das empresas que geram 
fatores de risco operacionais não captados por ou seja, que estão contidos no 

termo de erro . Para controlar o modelo de regressão (7) foram selecionadas variáveis 
usualmente utilizadas em modelos de avaliação de empresa, como Beta do CAPM e tamanho 
da empresa, calculado com logaritmo natural do valor de mercado da empresa.  

Para o teste da amostra foram desenvolvidas oito regressões (Método dos Mínimos 
Quadrados), baseadas no modelo genérico (7) e em variáveis independentes de controle. A 
tabela 5 apresenta as variáveis independentes das regressões.   
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TABELA 2 – VARIÁVEIS INDEPENDENTES UTILIZADAS PARA TESTE DO MODELO 
PROPOSTO POR PENMAN ET AL (2007). 
Para todas as regressões a variável dependente é o retorno bruto das ações no período de 12 meses após 
compra. 

Regressão Variáveis Independentes 

I PL/P 

II  

III DL/P 

IV 
 

V  e DL/P 

VI  e  

VII  , AF/P e PF/P 

VIII  , DL/P , Beta e Tamanho 

Fonte: Elaborada pelos autores. 

Dado a teoria de apreçamento do risco, espera-se que o sinal dos coeficientes e  
seja positivo. O sinal e módulo do coeficiente , assim como sua significância estatística, 
indicam se as variáveis independentes de controle escolhidas tem influência nos resultados do 
modelo.  

Dois procedimentos foram adotados para aumentar a robustez da análise. Primeiro, a 
amostra de 1.555 observações foi tratada com o procedimento de winsor, que substitui os 
valores dos dois extremos da amostra pelo valor localizado no 1% e 99% percentil. Segundo, 
as regressões foram rodadas no software Stata utilizando o comando robust. 
 Os resultados inicialmente são apresentados em pooled. Analisando desta forma, a 
regressão linear é útil para captar a relação entre o retorno e as variáveis independentes, 
principalmente os dois termos da equação de alavancagem (6)  

 e DL/P. Entretanto, se a relação entre as variáveis não for linear, ou seja, se 
houver uma mudança na forma como estas se relacionam devido a algum acontecimento 
ocorrido durante o período da amostra, a regressão linear irá perder seu valor explicativo. 

Para aumentar a robustez das conclusões desta pesquisa, a regressão 

 (9) é testada nas amostras de cada ano e através da 

técnica elaborada por Fama e MacBeth (1973). Desta forma, os efeitos do tempo também 
serão avaliados na pesquisa. 

Por fim, considerando a discussão sobre a premissa  na seção 3.5, as 
regressões da tabela 2 serão testadas para o grupo de amostras separadas entre os dois 
períodos comentados em 3.5 (de 1997 a 2002 e de 2003 a 2008).  

 
4. ESTATÍSTICA DESCRITIVA E CORRELAÇÕES  

Na Tabela 3, o painel A apresenta os dados selecionados pela média dos valores do 
índice PL/P, separado em um portfólio para cada decil. O primeiro portfólio, não numerado, 
apresenta os valores da amostra que tem PL/P negativo. Os portfólios 1 a 10 contêm as 
amostras com PL/P positivo, classificados em ordem decrescente. O painel confirma os 
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efeitos de PL/P sobre os retornos, onde os valores mais altos de PL/P possuem maior retorno 
médio, com exceção da amostra do 5º decil. O fator operacional  possui alta 
correlação positiva com PL/P, ainda que possua uma dispersão menor. Este fato pode ser 
explicado pela análise da equação de alavancagem (9) e pela correlação também alta dos 

fatores de alavancagem financeira DL/P e risco financeiro . 

O painel B confirma a correlação positiva entre  e PL/P. A observação dos 
valores de DL/P reforçam a colocação de que as diferenças entre o valor contábil e de 
mercado não estão associadas ao grau de alavancagem, pois não possuem correlação aparente. 
Cabe ressaltar que os valores mais altos de alavancagem estão associados a valores de 

 próximos a 1. 
 

TABELA 3 - RETORNOS MÉDIOS ANUAIS AJUSTADOS PELO TA MANHO DO ÍNDICE PL/P E 
PRINCIPAIS COMPONENTES DA EQUAÇÃO DE ALAVANCAGEM 
A Tabela 3 mostra o retorno de 12 meses de uma estratégia buy and hold para portfólios de ações selecionados 
pelos índice BP, PL/P Operacional, PL/P Financeiro e Alavancagem Financeira 

 Painel A – Retornos Futuros para Portfólios baseados em PL/P 

   Valores médios da cada variável 
        
 Portfólio Nº obs. PL/P Retorno 

   

 PL/P 
negativo 69 -3,069 -0,080 -0,857 2,209 -2,212 

1º 157 4,884 0,264 3,403 1,451 1,481 
2º 156 2,419 0,136 2,165 0,695 0,254 
3º 156 1,768 0,056 1,392 0,473 0,376 
4º 156 1,348 -0,007 1,252 0,759 0,096 
5º 156 1,045 0,024 1,115 0,331 -0,069 
6º 156 0,787 -0,012 0,820 0,303 -0,034 
7º 156 0,607 0,035 0,641 0,224 -0,034 
8º 156 0,478 -0,063 0,499 0,133 -0,021 
9º 156 0,346 -0,125 0,363 0,136 -0,017 

D
ec

is
 

10º 156 0,171 -0,223 0,228 0,252 -0,058 
 
 Painel B – Retornos Futuros para Portfólios baseados em  
   Valores médios da cada variável 
        
 Portfólio Nº 

obs.  
Retorno    

 AOL e  2 - -0,525 -1,413 -1,413 - 
 AOL <1 52 - -0,075 -2,972 0,868 - 
 

 21 - -0,281 1,854 -1,382 - 
1º 156 4,024 0,161 4,182 0,265 0,158 
2º 155 1,988 0,226 2,766 0,789 0,778 
3º 156 1,511 -0,001 1,985 0,943 0,475 
4º 155 1,207 0,098 1,401 1,018 0,195 
5º 156 1,004 0,036 1,021 1,237 0,017 
6º 155 0,815 0,079 0,709 0,586 -0,106 
7º 155 0,654 -0,013 0,550 0,295 -0,104 
8º 156 0,506 -0,012 0,360 0,281 -0,146 
9º 155 0,345 -0,224 0,268 0,125 -0,077 

D
ec

is
  

  
  

  
  

  
   

  
   

  
  

   
  

  

10º 156 0,164 -0,230 0,047 0,137 -0,117 
 

Painel C – Retornos Futuros para Portfólios baseados em DL/P 
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  Valores médios da cada variável 

       
Portfólio Nº 

obs.  
Retorno    

1º 163 3,922 0,346 1,915 1,281 0,634 

2º 163 1,125 0,175 1,645 1,298 0,347 

3º 163 0,563 0,013 1,249 1,151 0,099 

4º 163 0,323 0,022 1,135 1,097 0,038 

5º 163 0,184 -0,067 0,989 0,990 -0,001 

6º 163 0,089 -0,163 0,769 0,790 -0,021 

7º 163 0,022 -0,120 0,897 0,900 -0,003 

8º 163 -0,040 -0,069 0,880 0,876 0,004 

9º 163 -0,145 -0,157 0,979 0,977 0,001 

10º 163 -0,547 0,068 1,530 1,667 -0,137 

 
Painel D – Retornos Futuros para Portfólios baseados em  

  Valores médios da cada variável 

       
Portfólio Nº 

obs.  
Retorno    

1º 163 2,406 0,281 4,012 1,606 1,818 

2º 163 0,421 0,119 1,920 1,500 1,065 

3º 163 0,148 -0,047 1,119 0,971 0,406 

4º 163 0,059 -0,064 0,990 0,931 0,111 

5º 163 0,015 -0,090 0,903 0,888 0,050 

6º 163 -0,008 -0,127 0,771 0,779 0,043 

7º 163 -0,034 -0,077 0,704 0,738 0,118 

8º 163 -0,073 -0,049 0,643 0,716 0,302 

9º 163 -0,147 0,044 0,698 0,845 0,424 

10º 163 -1,824 0,057 0,229 2,053 1,158 
Fonte: Elaborada pelos autores. 

O painel C mostra um resultado diferente do encontrado para o mercado americano. 
No trabalho de Penman et al (2007) foi observada uma correlação negativa entre grau de 
alavancagem e retorno. No caso brasileiro, esta correlação é positiva. E de fato é, antecipando 
resultados da Tabela 4, mas muito próxima a zero. Entretanto, o resultado encontrado para o 
mercado brasileiro é coerente com as colocações de Modigliani e Miller (1958) sobre 
alavancagem financeira e com a colocação de Fama e French (1992) sobre a absorção da 
alavancagem financeira no índice PL/P. Outro resultado interessante é o retorno futuro de 
empresas do 10º decil que possuem DL/P negativo (ativos financeiros maiores que passivos 
financeiros – dinheiro em caixa). Neste caso, o mercado precifica de maneira positiva o 
excesso de caixa. Duas hipóteses para este apreçamento são que os investimentos nestas ações 
poderiam ser mais seguros (menos voláteis) devido ao possível pagamento de dividendos ou 
que a empresa esta preparada para fazer novos investimentos. 

O painel D o índice de alavancagem financeira da equação de alavancagem (9) 
comporta-se como PL/P e , com correlação positiva aos retornos futuros exceto nos 
decis extremos (9º e 10º)   

Na Tabela 4 são apresentadas as correlações de Spearman e Pearson para os grupos de 
e  Nos dois painéis a correlação entre PL/P e  é forte 

(0,851 no pior dos casos). Este resultado indica que os registros contábeis dos ativos, 
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geradores da diferença entre AOL e  são os principais geradores da diferença entre o 
valor contábil e valor de mercado. 

PL/P tem uma correlação razoavelmente baixa com os retornos futuros sem ajuste, 
principalmente no painel A (0,097) e um pouco melhor no painel B (0,175). Apesar da baixa 
correlação, o resultado é significativamente superior a Penman et al (2007), que encontraram 
na amostra similar ao painel A correlação de 0,037 e ao painel B correlação de 0,074. 

Como a equação de alavancagem (9) determina a relação entre PL/P e DL/P, a 
interação entre os dois depende da como DL/P e  interagem. A correlação entre 

PL/P e DL/P é positiva para , conforme o modelo previa, mas o valor negativo 

de correlação entre  e DL/P, sugere que o efeito da alavancagem decresce 

conforme aumento . 

 
  
TABELA 4 – CORRELAÇÃO DOS COMPONENTES DA EQUAÇÃO DE  ALAVANCAGEM, BETA, 
RETORNOS E TAMANHO 
Correlações de Spearman (diagonal inferior) e Pearson (diagonal superior) dos dados no período entre 1997 e 
2008, amostra total de 1.555 empresa/ano. Beta e retornos estimados para o período de 12 meses após a 
publicação dos relatórios contábeis. Tamanho calculado como ln(valor de mercado). 
 
Painel A - - 707 observações 

      Retorno 
Ret. 

Ajust. 
β Tamanho 

 1 0,553 0,283 0,587 0,155 0,113 
-

0,017 
-0,374 

 0,851 1 
-

0,214 
-0,350 0,080 0,039 

-

0,029 
-0,306 

 0,218 -0,262 1 0,527 0,068 0,060 
-

0,087 
-0,131 

 0,466 0,029 0,889 1 0,097 0,089 0,009 -0,091 

Retorno 0,097 0,093 
-

0,005 
0,016 1 0,986 

-

0,050 
-0,073 

Retorno ajust. 0,017 0,011 0,011 0,013 0,949 1 
-

0,010 
0,066 

β 
-

0,013 
-0,020 0,032 0,061 -0,051 0,023 1 0,282 

Tamanho 
-

0,368 
-0,337 

-

0,001 
-0,063 -0,043 0,199 0,297 1 

Painel B - - 848 observações 
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     Retorno 
Ret. 

Ajust. 
β Tamanho 

 1 
0,418 

-
0,679 

0,917 -0,043 -0,004 
0,00

4 
0,221 

 0.866 
1 0,185 0,021 0,172 0,138 

0,01
2 

-0,178 

 0.073 0.471 1 
-0,828 0,222 0,149 

-
0,02

8 
-0,388 

 0.138 -0.283 
-

0.928 
1 -0,123 -0,065 

-
0,00

1 
0,321 

Retorno 0.175 0.193 0.086 -0.062 1 
0,979 

-
0,08

5 
-0,146 

Retorno ajust. 0.137 -0.142 0.060 -0.049 0.954 
1 

-
0,05

8 
0,033 

β 
-

0.004 
0.03 0.083 -0.092 -0.034 0.007 1 0,161 

Tamanho 
-

0.142 
-0.202 

-

0.107 
0.054 -0.024 0.210 

0.21

6 
1 

Fonte: Elaborada pelos autores. 

O modelo prediz que no caso de  a alavancagem financeira tende a 

reduzir o PL/P. A correlação positiva entre os dois no painel B, ainda que baixa, 
aparentemente contradiz este fato. Uma das possíveis explicações para isto é a alta correlação 
entre e DL/P, com  influenciando ambos os fatores na equação (DL/P e 

PL/P). 
 

5. REGRESSÕES CARACTERÍSTICAS 
Nesta seção são apresentados os resultados da análise em pooled e dados em painel.  
 

5.1 Dados Em Pooled 
A Tabela 5 apresenta o resultado das oito regressões (I a VIII) realizadas com a 

variável dependente Retorno Esperado, medido com a valorização da ação com uma estratégia 
buy-and-hold de 12 meses e sem ajustes para diferenças de tamanho entre as empresas. A 
regressão exclui variáveis com AOL e  negativos. As estatísticas t da regressão são 
apresentadas entre parênteses abaixo dos valores dos coeficientes.  Para melhor avaliar 
o impacto da alavancagem devido à relação não linear entre PL/P e DL/P, os painéis B e C 
apresentam a regressão segmentada através dos valores de  maiores e menores que 
um.   A regressão I corrobora com as conclusões de Galdi (2008) sobre a existência do 
efeito book-to-price no mercado brasileiro, sendo o coeficiente de PL/P na regressão positivo 
e significante a 1% para a amostra total e amostra com  maior que um. O 
coeficiente de PL/P no Painel C, entretanto, não é estatisticamente significante.  Uma 
possível explicação para este resultado está na análise dos valores médios de PL/P em cada 
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um dos grupos. Enquanto no grupo  e na amostra completa os valores são 
maiores que um (3,097 e 1,445 respectivamente) , na amostra com  o 
resultado se aproxima de zero (0,068). Este valor 

 
TABELA 5 – OITO REGRESSÕES DAS VARIÁVEIS DE PL/P E OUTROS ÍNDICES DE MODELOS 
TRADICIONAIS DE AVALIAÇÃO DE EMPRESA (BETA E TAMANH O). VARIÁVEL 
DEPENDENTE: RETORNOS FUTUROS BRUTOS. 
Retornos brutos avaliados via estratégia de buy and hold em período de 12 meses. Beta calculado pela base 
Economatica no período de 12 meses posterior a divulgação de resultados. Tamanho calculado como ln(valor de 
mercado). Amostrada captada entre as ações negociadas na Bovespa entre o período de 1997 a 2008.  
Painel A – amostra completa - 1.555 observações empresa/ano 
 
  
 I II III IV V VI VII VIII 

0.069** 0.071** 0.204*** 0.254*** 0.012 0.063** -0.015 0.476 
Intercepto 

2.08 2.19 8.81 11.16 0.38 1.95 -0.44 1.51 
0.148***               

PL/P 
6.02               

  0.164***     0.162*** 0.160*** 0.126*** 0.142*** 
   6.36     6.41 6.46 4.81 4.77 

    0.118***   0.115***     0.104*** 
DL/P 

    3.78   3.69     3.2 
      0.108**   0.099**     

       2.38   2.27     
              -0.019 

Tamanho 
              -1.35 
              -0.081** 

Beta 
              -2.41 
            0.091***   

PF/P 
            3.07   

AF/P             0.212*   
             1.92   

 0.052 0.038 0.024 0.011 0.062 0.048 0.074 0.067 

Painel B -    - 707 observações empresa/ano 

 I II III IV V VI VII VIII 
0.193** 0.308*** 0.423*** 0.427*** 0.213***  0.223*** 0.183** 0.493 Intercepto 

2.44 3.99 10.27 10.94 2.55 2.67 2.12 0.97 
0.113***               PL/P 

3.19               
  0.077**     0.097*** 0.098** 0.061 0.088** 

   2.1     2.55 2.54 1.54 2.09 
    0.05   0.071*     0.066* DL/P 
    1.45   1.94     1.74 
      0.092**   0.109**     

       2.01   2.34     
              -0.011 Tamanho 
              -0.46 
              -0.087 Beta 
              -1.25 
            0.049   PF/P 
            1.4   

AF/P             0.257**   
             2.01   

 0.028 0.008 0.004 0.012 0.016 0.025 0.035 0.019 
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Painel C -    - 848 observações empresa/ano  
 
 I II III IV V VI VII VIII 

0.08
5 -0.179*** 0.049** 

0.083**
* -0.158*** -0196*** -0.187*** 0.054 Intercepto 

1.49 -3.41 1.98 3.42 -3.03 -3.74 -3.36 0.15 
0.03

7               PL/P 
0.36               

  0.527***     0.404*** 0.524*** 0.502*** 0.402*** 
   5.36     4.09 5.34 4.9 4.05 

    
0.169**

*   0.141**     0.133** DL/P 
    2.97   2.42     2.2 

      -0.232*   -0.228*     
       -1.66   -1.66     

              -0.007 Tamanho 
              -0.47 
              -0.08** Beta 
              -2.28 
            -0.019   PF/P 
            -0.87   

AF/P             0.166   
             1.13   

 
0.00

1 0.036 0.003 0.012 0.065 0.048 0.037 0.072 
Fonte: Elaborada pelos autores. 

faz com que a relação entre os fatores operacional e financeira neutralize a eficiência do 
índice PL/P para captar as variações do preço das ações.  

Esta conclusão está alinhada com os dados das regressões II e III. Nestes casos ambos 
os fatores que compõe PL/P na equação de alavancagem (6) são significantes e com sinais 
positivos, coerente com a teoria, exceto no grupo onde  em que a 
alavancagem financeira não possui significância. Avaliando principalmente a regressão III, 
observamos um resultado diferente do encontrado por Penman et al (2007) para o termo de 
alavancagem financeira DL/P, com sinal positivo indicando que o aumento da alavancagem – 
e o aumento inerente ao risco – tem relação positiva com os retornos das ações. 

Outra observação na equação II é o módulo dos coeficientes do termo  
para o subgrupo em que . Este resultado indica que  possui maior 
poder preditivo dos lucros quando tem valor menor do um. Este fato (valor do coeficiente de 

 mais alto) se repete em todas as regressões do painel C.   
A regressão IV apresenta resultado semelhante com a regressão I, com o fator 

··, que descreve somente a parte financeira da equação da alavancagem (6) 

perdendo significância no grupo . Os resultados são similares na regressão V 
para os três painéis, com ambos os índices DL/P e  na regressão. Os módulos e 

sinais são praticamente os mesmos das regressões II e III.  
Abrindo os componentes de DL/P na regressão VI, percebemos nos painéis A e B que 

tanto os ativos financeiros AF como os passivos financeiros PF possuem coeficientes 
positivos, com o coeficiente de AF maior, indicando um apreçamento positivo para dinheiro 
em caixa no caso brasileiro, da mesma forma que encontrado no mercado americano. Os 
coeficientes para a regressão no painel C não são significativos. A regressão VIII controla os 
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resultados anteriores por Beta e Tamanho da empresa (logaritmo natural do valor de 
mercado). Beta é significativo a 5% porém com coeficientes próximos a zero (-0,08). No caso 
do painel B, ambos o coeficientes são não significativos. No painel C, Beta também é 
significativo, desta vez a 10%, mas também tem o coeficiente baixo (-0,08). Tamanho não é 
significativo em nenhum dos painéis. Como estas regressões buscam entender o 
comportamento das variáveis e não explicar totalmente os retornos futuros, os valores  
relativamente baixos não são relevantes para a análise.  O principal resultado desta análise é a 
indicação de que a alavancagem financeira (DL/P) tem a relação esperada pelas teorias de 
apreçamento de risco, ou seja, uma maior alavancagem traz um maior risco financeiro que por 
sua vez leva a um maior retorno do investimento em ações. 

 
5.2 Testes Em Painel 

A análise pooled não permite avaliar se existe influência do tempo nos dados 
levantados. No período estudado, fatores não captados pelo modelo (por exemplo: crises 
financeiras, crescimento do PIB, regulação fiscal, mudança dos parâmetros legais) podem 
influenciar os resultados das regressões. Para captar estes efeitos foi realizada a regressão 

 (7) em cada ano da amostra. Este teste é complementado 

com a realização do teste em painel de Fama – MacBeth para a mesma regressão. Os 
resultados podem ser visualizados na Tabela 6. 

 
Dos onze períodos avaliados, quatro possuem estatística F maior que 0,1 (1998, 1999, 2000 
e 2004), indicando que a regressão não é valida neste período e nenhuma inferência pode 
ser feita. Por se tratar de amostras com menos observações, as análise ano a ano são mais 
suscetíveis a outliers e apresentam menor robustez estatística. 
 

TABELA 6– COEFICIENTES DA REGRESSÃO  AVALIADOS 

ANO A ANO E RESULTADO DA REGRESSÃO DE FAMA - MACBETH PARA A AMOSTRA 
COMPLETA. VARIÁVEL DEPENDENTE: RETORNOS FUTUROS BRUTOS. 
 Estatística F da regressão e número de observações por ano. Entre parênteses a estatística t do coeficiente  
Amostra completa: 1.555 observações 

Nº  

 DL/P F estat. Observações 
0,038*** -0,121 

1997 
(3,13) (-1,25) 

0,002 118 

0,13 0,066 1998 
(1,52) (0,92) 

0,254 129 

0,034** 0,026 
1999 

(2,03) (0,65) 
0,131 152 

0,014 -0,013 
2000 

(0,49) (-0,5) 
0,77 141 

0,038 -0,088*** 
2001 (0,97) (-3,34) 0,002 127 

0,074 0,232*** 2002 
(0,94) (3,13) 

0,007 121 

0,007 0,035 
2003 

(0,09) (0,59) 
0,082 136 

0,041 -0,007 2004 
(0,47) (-0,2) 

0,869 137 

0,195* 0,572* 
2005 

(1,83) (1,89) 
0,013 141 

2006 0,476*** 0,131 0,002 155 
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(3,63) (0,45) 
0,205*** -0,023 

2007 
(4,2) (-0,89) 

0,001 198 

0,119** 0,086* 
Fama MacBeth 

(2,92) (1,85) 
0,04 1555 

Fonte: Elaborada pelos autores. 

Das sete regressões restantes, seis possuem pelo menos um fator significante. A 
exceção é o ano de 2003, cuja estatística F está próxima do limiar de corte F>0,1 (0,082), 
indicando um possível ruído neste ano. Entre estas, em quatro o coeficiente do termo 
operacional da equação de alavancagem (6) é significativo, em duas o termo financeiro é 
significativos e apenas em 2005 ambos os termos são significativos.  

No ano de 2001 existe uma relação negativa entre alavancagem financeira e retorno. 
Na amostra completa, o coeficiente da regressão tem sinal positivo. Resultado semelhante foi 
encontrado por Penman et al (2007) no mercado norte-americano. Outra relação interessante é 
a tendência a coeficientes significativos nos três últimos anos da amostra. Se juntarmos a esta 
constatação o fato de que os anos de 2005, 2006 e 2007 possuírem valores menores que um 
para a variável  de que mostra que o coeficiente de é mais alto no 
subgrupo onde esta variável é menor que um (Tabela 5), e associarmos estes dois resultados 
ao resultado dos três últimos anos da Tabela 10, podemos inferir que aumento seu 
poder de previsão dos retornos futuros quando possui valor menor que um. 

O procedimento de Fama - MacBeth apresenta resultados significativos para os 
coeficientes médios de  e DL/P. Os sinais são coerentes com os apresentados com 
a teoria, indicando a influência positiva da alavancagem sobre os retornos futuros. Este 
resultado reforça a indicação das regressões da Tabela 5 sobre a alavancagem, pois considera 
efeitos não captados pela regressão linear. 

 
6. CONCLUSÕES  

O modelo de Penman (2007) decompõe o índice PL/P em um modelo que separa os 
fatores operacional e financeiro, mostrando a forma com que eles se relacional e permitindo 
uma análise em separado de seus efeitos.  Os resultados dos testes realizados com amostra de 
empresas cotadas na Bovespa indicam que o risco proveniente da alavancagem financeira é 
bem precificado no Brasil, pois o comportamento do termo de alavancagem financeira tem 
um resultado coerente com a teoria de apreçamento do risco discutida na seção 3.4. Portanto, 
os resultados encontrados não permitem refutar a hipótese nula apresentada. 

Avaliando o módulo dos coeficientes de regressão nas tabelas 5, 6 e 7 e a correlação 
entre os componentes na Tabela 5 podemos inferir que o termo  possui um maior 
poder preditivo dos resultados futuros. O poder explicativo do termo aumenta conforme seu 
valor cai. Em nossa análise, o desempenho do termo  é melhor no subgrupo 
definido por , assim como nos anos onde a o valor médio desta variável é 
menor. 

O resultado desta pesquisa foi diferente do trabalho de Penman et al (2007) quanto à 
alavancagem financeira. Uma hipótese possível para pode ser inferida do valor médio do 
índice PL/P. Conforme discutido no referencial teórico, a Contabilidade possui características 
como o conservadorismo que geram critérios assimétricos para o reconhecimento de receitas e 
despesas. Os critérios são mais rígidos para o reconhecimento de receitas do que de despesas.  

Neste cenário, espera-se que os valores registrados pela contabilidade sejam menores 
que os valores de mercado das empresas, gerando um índice PL/P menor do que um.Na 
amostra brasileira, o valor médio do índice PL/P é de 1,10, acima da média da amostra norte-
america, de 0,89, captada em uma amostra e por um período consideravelmente maiores. 
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Este fato pode indicar que o mercado brasileiro ou não precificou de maneira eficiente 
os preços das ações ou possuía outras fatores (risco país, macroeconômicas, políticos) que 
afetavam a eficiência do mercado durante o período da amostra. Uma evidência disto é o rally 
de alta da Bovespa desde 2003 até a metade de 2008. Com o aumento dos preços, o valor 
médio dos índices PL/P,  e DL/P atingiram patamares menores que um. 
Entretanto, o valor do termo , que representa o impacto do termo de alavancagem 

sobre o PL/P, tem valor negativo nos dois últimos anos da amostra. A explicação para este 
fenômeno e a razão da diferença entre os resultados desta pesquisa em comparação com o 
mercado norte-americano gera oportunidades de pesquisa futuras. 
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