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Resumo 
Um elevado número de opções de investimentos é oferecido, atualmente, no mercado de 
capitais, mas o investidor ainda toma decisões com base na dicotomia risco-retorno. Uma 
destas novas opções de investimentos são os títulos negociáveis do tipo ADR, que são 
negociadas no mercado americano, e que podem se torna uma ótima opção de com o 
intuito de reduzir o custo de capital da empresa. Porém, poucos estudos foram realizados 
para verificar os impactos causados para o investidor, no lançamento de tais títulos 
negociáveis, principalmente no que se refere a mensuração do risco sistemático ou não-
diversificável. Nosso estudo utiliza algumas metodologias existentes na literatura para 
avaliar o risco dos títulos ADR´s, verificando seu comportamento em relação os 
indicadores financeiros Ibovespa (nacional) e S&P 500 (americano), bem como em 
relação ao respectivo retorno da ação da empresa brasileira, verificando inclusive se 
existe subavaliação na estimação do coeficiente beta em tais títulos calculados com base 
nos modelos comuns.  
 
 



1.   Introdução 
 
 
 
Um crescente número de pessoas e empresas aplica seus recursos em 

investimentos, na qual espera-se agregar um maior valor aos seus investimentos, ou pelo 
menos protegê-lo dos riscos de possíveis perdas. Ampliou-se nos últimos tempos o 
número de opções de investimentos, sendo que o investimento no mercado de ações 
ainda é a principal opção de investimento. Empresas brasileiras passaram a lançar no 
mercado americano, os chamados ADR´s (American Deposity Receipts) ou Recibos de 
Depósitos Americanos, que são certificados negociáveis que permitem investidores dos 
mercados americanos adquirem direitos de propriedade em empresas de países 
estrangeiros da mesmas forma que estivessem adquirindo ações de empresas locais. O 
lançamento de ADR´s no mercado norte-americano, por parte da empresa, tem como 
principal objetivo de captar recursos em um mercado com maior volume e mais líquido, 
reduzindo o custo de capital. 

Paralelamente, nos últimos anos houve uma ampliação nos estudos sobre 
o comportamento do mercado de capitais, com a finalidade de prever quais seriam as 
melhores opções de investimentos, observando os estudos quantitativos baseados na 
teoria econômica e financeira, a fim de elaborar modelos eficientes para tomada de 
decisão dos investidores. Segundo Markowitz (1952, p. 79) existem duas regras: (1) que 
o investidor deve assumir a diversificação e, (2) maximizar o retorno esperado. Mas 
apesar, de aparente simples de serem seguidas os investidores encontram dificuldades 
devido a incerteza do comportamento do mercado. Contudo Sharpe (1964, p. 436) coloca 
que existem uma relação consistente entre os retornos esperados, elaborando modelo de 
precificação de ativos, chamado CAPM (Capital Asset Pricing Model), na qual “estabelece 
que o retorno esperado de equilíbrio para qualquer ativo de risco é uma função linear de 
sua co-variância com os retornos da carteira de mercado dividida por sua variância dos 
retornos desta última” (Costa Jr., 2000, p.85), sendo expressa por: 

 
E(Rj)  =  Rf   + [E(Rm) - Rf ]βj   [1] 

 
onde: 
E(Rj)  é o valor esperado do retorno do ativo j; 
Rf  é o retorno de u ativo livre de risco; 
E(Rm)  é o valor esperado do retorno da carteiro do mercado; 
βj é o coeficiente de risco sistemático do ativo j. 
 
Brigham & Houston (1999, p.174) explicam que o modelo CAPM é um 

modelo baseado na proposição de que a taxa de retorno esperada de qualquer ação 
(E(Rj)) é igual à taxa de retorno livre de risco (Rf), mais um prêmio de risco (E(Rm) - Rf ) 
que corresponde ao risco remanescente após a diversificação. O coeficiente beta (βj) é 
elemento chave no modelo CAPM, na qual consiste em uma medida do grau em que os 
retornos sobre um dada ação variam com o mercado de ações. 

Porém, Holthausen & Galli (2001) alertam que, apesar do crescente 
número de lançamento de ADR´s pelas empresas brasileiras, e dos contínuos estudos 
sobre retorno e risco, pouco se sabe a respeito do impactos para os acionistas, sendo 
que, alguns estudos foram realizados com o intuito de analisar o comportamento dos 
preços e dos riscos das ações no mercado doméstico e dos ADR´s das empresas 
brasileiras. Nosso estudo tem como objetivo, analisar o comportamento dos ADR´s 
(American Deposity Receipts) de empresas brasileiras, negociadas na NYSE (New York 
Stock Exchange), em relação os indicadores financeiros Ibovespa (nacional) e S&P 500 
(americano), bem como em relação ao respectivo retorno da ação da empresa brasileira, 
verificando inclusive se existe subavaliação na estimação do coeficiente beta em tais 
títulos calculados com base nos modelos comuns.  



 
 
 

2.   Base Teórica 
 
 
 
O modelo de precificação dos ativos de capital (CAPM) tem como principal 

conclusão medir o grau de risco. O risco pode ser classificados em: (1) risco diversificável 
é o risco específico à empresa (não-sistemático), na qual consiste na parcela do risco de 
um título associada a eventos aleatórios, podem ser eliminados pela adequada 
diversificação; e (2) risco sistemático ou não-diversificável (risco do mercado), representa 
pela parcela de risco de um título que não pode ser eliminado pela diversificação, 
representado na fórmula do CAPM pelo coeficiente beta (βj). Existem diversas 
metodologias advindas do modelo CAPM, com o intuito de estimar o risco das ações, 
medido pelo beta (β), que pode ser estimado através da “regressão entre os retornos 
históricos da ação, ou de outros ativo de risco considerado, e os retornos históricos da 
carteira de mercado, durante uma amostra de tempo considerado típica para refletir o 
relacionamento entre a ação e a carteira do mercado” (Costas Jr., 2000, p.86). Supõem-
se que tal estimativa pode ser obtida através de regressão linear entre as variáveis Rj e 
Rm , dada pela seguinte equação: 

 
       Rj,t  =  aj   +  bj RM,t  + ej,t  [2] 

 
onde: 
Rj,t  é o retorno do ativo j, no período t; 
RM,t  é o retorno da carteira de mercado no período t; 
aj  e  bj  são os parâmetros , específicos do ativo j, a serem estimados a 

partir de dados históricos; 
ej é o erro aleatório, suposto independente e identicamente 

distribuído e com valor esperado igual a zero.  
 
Na Equação [2], observa-se que o coeficiente de inclinação da reta, bj, é 

dados por COV (Rj, RM)/VAR(RM)., sendo exatamente o beta definido no modelo CAPM. 
(Costa Jr., 2000, p.86). A estimação do risco sistemático apresentam como principais 
dificuldades:  (a) quando existe pouca freqüência de transações de ações, causando 
problemas de construção de índices; e (b) não-sincronicidade na negociação de ações 
trazem dificuldade na estimação dos parâmetros. 

 
 
 

3.   Metodologia Aplicada e Resultados 
 
 
 
Inicialmente identificou-se, as empresas brasileiras que possuíam ADR´s 

negociadas na NYSE (New York Stock Exchange), somente sendo utilizadas empresas 
que tiverem negociações freqüentes e normais de ADR´s e de ações, no período de 
dezembro de 1998 a maio de 2000 (dezoito meses), com o intuito de eliminar 
parcialmente a dificuldade de estimação do beta. Os dados extraídos foram da 
Economática, sendo selecionado as cotações destas empresas no mercado brasileiro e 
no mercado de ADR´s no referido período, sendo calculados os retornos diários para 
cada empresa. Formou-se assim um conjunto de dados com os retornos diários das 
ações e das ADR´s, de 16 empresas brasileiras (Tabela 1), bem como do Ibovespa e 



S&P 500. Posteriormente, foram calculados as estimativas dos parâmetros através de 
alguns métodos. 

 
Tabela 1 – Relação das Empresas e seus Patrimômios Líquidos 

  
Sigla 

 
Empresa 

Patrimômio 
Líquido 

   (em R$ mil) 
1 A Telebras – RCTB 33.432.796  
2 B Telesp Operac  13.920.081  
3 C Telemar  11.488.000  
4 D Tele Centro Sul 6.298.339  
5 E Sid Nacional 6.115.212  
6 F Embratel Part 5.866.141  
7 G Copel 4.728.360  
8 H Telesp Cel Part 2.715.644  
9 I Pao de Acucar 2.373.381  
10 J Telemig Celul Part 1.048.917  
11 K Tele Centroeste Cel 1.030.582  
12 L Tele Sudeste Celula 949.551  
13 M Tele Celular Sul 572.809  
14 N Tele Nordeste Celul 365.251  
15 O Tele Norte Celular 356.410  
16 P Tele Leste Celular 277.729  

 
 
 
3.1.   Método do intervalo de tempo para o cálculo dos retornos 

 
 
 
Consiste em calcular os retornos de ações sobre intervalo de tempo cada 

vez maiores, até que o beta se torne invariante. Com base neste método foram 
calculados os betas dos ADR´s de cada empresa e o coeficiente de determinação (r²), na 
qual estão disposto na tabela 2, bem como os seus testes de significância, para os 
períodos até dez dias. Observa-se que para todas empresas, o valor dos parâmetros do 
modelo de regressão não apresentaram ser significantes ao nível de 5%. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Tabela 2 – Coeficientes dos parâmetros e de determinação para períodos anteriores até 

dez dias 
a t-1 t-2 t-3 t-4 t-5 t-6 t-7 t-8 t-9 t-10 r2 

A 0,0012 0,0287 0,0111 -0,1228 -0,0234 -0,1059 0,0286 -0,0479 0,0673 0,0257 -0,0005 0,0402
0,6833 0,5520 0,2124 -2,3571 -0,4449 -2,0205 0,5408 -0,9044 1,2798 0,4884 -0,0089 1,5485

B 0,0006 -0,0141 0,0061 0,0216 -0,0719 -0,0336 0,0319 -0,0960 0,0592 -0,0101 0,0516 0,0241
 0,3265 -0,2710 0,1163 0,4145 -1,3824 -0,6458 0,6119 -1,8446 1,1320 -0,1930 0,9893 0,9140

C 0,0018 -0,0198 -0,1727 0,0721 -0,0332 -0,0558 -0,0143 0,0005 0,1176 -0,0302 0,0841 0,0548
0,7115 -0,3836 -3,3449 -1,4030 -0,6429 -1,1066 -0,2824 0,0098 2,3408 -0,6011 1,6902 2,1451

D 0,0012 0,0925 -0,1274 -0,0870 -0,0989 -0,1019 -0,0028 -0,0282 0,0378 -0,0364 0,0239  0,0571 
0,5511 1,7924 -2,4490 -1,6775 -1,8994 -1,9598 -0,0523 -0,5340 0,7197 -0,6965 0,4641 2,2387 

E 0,0015 0,0336 0,1231 0,0850 -0,0033 0,0110 0,0163 0,0521 0,0246 0,0250 0,0053 0,0334 
 0,7569 0,6470 2,3416 1,6047 0,0620 0,2069 0,3078 0,9828 0,4634 0,4737 0,1006 1,2804 

F 0,0023 0,1019 -0,0929 -0,1064 -0,0103 -0,0827 0,0348 -0,0481 -0,0436 -0,0254 -0,0137 0,0408 
0,9485 1,9585 -1,7845 -2,0412 -0,1959 -1,5673 0,6589 -0,8954 -0,8096 -0,4740 -0,2587 1,5733 

G 0,0004 0,0796 0,0693 -0,0630 0,0984 -0,1128 -0,0053 0,0894 0,0989 -0,0300 -0,0352 0,0560 
0,2037 1,5393 1,3357 -1,2210 1,9112 -2,1907 -0,1030 1,7389 1,9214 -0,5840 -0,6878 2,1930 

H 0,0023 0,1412 -0,0234 -0,0453 -0,0576 -0,1029 -0,0294 0,0221 0,0011 -0,0371 -0,0383 0,0453 
1,0232 2,7277 -0,4466 -0,8649 -1,0985 -1,9624 -0,5590 0,4188 0,0211 -0,7062 -0,7361 1,7572 

I 0,0017 0,0228 0,0291 0,0089 -0,0827 -0,0873 0,0182 0,0638 0,0621 -0,0276 0,0094 0,0253 
0,9170 0,4389 0,5604 0,1712 -1,5974 -1,6809 0,3500 1,2304 1,1985 -0,5328 0,1825 0,9585 

J 0,0024 0,0812 0,0723 0,0278 0,0448 -0,0592 -0,0904 0,0045 0,0915 -0,0180 -0,0293 0,0367 
0,9956 1,5624 1,3958 0,5391 0,8626 -1,2125 -1,8512 0,0923 1,8998 -0,3750 -0,6146 1,4077 

K 0,0053 -0,1472 0,0261 0,0123 0,0040 -0,0843 -0,1054 -0,0269 0,0120 -0,0239 -0,0509 0,0474 
1,7801 -2,8379 0,4997 0,2355 0,0768 -1,7641 -2,3276 -0,5953 0,2660 -0,5302 -1,1327 1,8429 

L 0,0032 -0,0477 -0,0398 -0,0226 0,0620 -0,0186 0,0074 0,0479 -0,0519 0,0569 0,0559 0,0203 
1,0092 -0,9201 -0,7653 -0,4356 1,1952 -0,3575 0,1417 0,9235 -1,0015 1,0977 -1,0789 0,7672 

M 0,0025 0,0483 0,0601 -0,1118 -0,1151 -0,0709 -0,0295 -0,0017 0,0209 -0,0544 0,0061 0,0436 
0,9925 0,9376 1,1514 -2,1363 -2,1898 -1,3570 -0,5654 -0,0336 0,4104 -1,0757 0,1223 1,6852 

N 0,0036 0,0793 -0,0037 0,0368 -0,0102 -0,0465 -0,0924 0,0011 -0,0094 0,0533 -0,0915 0,0335 
1,3410 1,5337 -0,0715 0,7152 -0,1980 -0,9800 -1,9665 0,0237 -0,1989 1,1383 -1,9716 1,2819 

O 0,0018 0,1945 0,0386 -0,0381 0,0194 0,0091 -0,0448 -0,0284 -0,0253 0,0113 -0,0712 0,0721 
0,8480 3,7627 0,7351 -0,7484 0,3874 0,2233 -1,1123 -0,7048 -0,6319 0,2953 -1,9067 2,8734 

P 0,0011 0,1235 0,0231 0,0119 0,0066 -0,0448 -0,0345 -0,0541 -0,0003 -0,0221 -0,0061 0,0309 
0,4661 2,3753 0,4444 0,2278 0,1247 -0,9290 -0,7157 -1,1204 -0,0056 -0,4587 -0,1298  1,1783 

* nível de significância a 5% 
 
 
 



 
3.2.   Método dos Coeficientes Agregados 
 
 
 

Este método, proposto por Dimson (1979), utiliza-se da regressão múltipla 
entre os retorno da ação em apreço e os retornos do índice de mercado juntamente com 
as várias séries desses retornos defasados e antecedidas por k períodos de tempo, como 
expressa a Equação [3].  

eRbaR tjktM
n
n kjjj ,,, ++= +−∑   [3] 

 
onde: 
RM,t+k  é a série de retornos da carteira de mercadodefasada/antecedida 

de k períodos de tempo em relação à série original; 
 
Utilizaremos neste trabalho, somente período da série original. A 

estimativa do beta da ação será dada pelo somatório de todos os coeficientes de 
inclinação da regressão múltipla, conforme o Equação [4]: 

 

∑−= n
n kjj b ,β     [4] 

 
Na Tabela 3, estão listados  os coeficientes dos parâmetros da regressão 

múltipla, tendo-se o retorno diário da ADR (RADR) de cada empresa como variável 
dependente, e como variáveis independentes os retornos da ação (RA) das respectivas 
empresas, os índices S&P 500 (RSP). e Ibovespa (RI). 

 
Tabela 3 – Coeficientes dos parâmetros e de determinação 

para variável dependente RADR e variáveis 
independentes RA, RSP e RI. 
a RA RSP RI r2 
     

A -0,0013 0,5284 0,8775 0,1599  0,6107
 -1,1546 16,1308 8,9953 4,0758 197,1294
B -0,0011 0,3954 1,0725 0,1444 0,3766
 -0,6903 8,4229 8,4039 2,6604 75,9016
C -0,0005 0,4105 1,2803 -0,1096 0,3151
 -0,2579 8,1576 7,4835 -1,4342 57,8230
D -0,0013 0,4225 0,8659 0,1611 0,4280
 -0,7693 11,7520 6,2964 2,8186 94,0182
E 0,0002 0,6127 0,2292 -0,1571 0,2989
 0,1196 12,2478 1,7996 -2,7485 53,5680
F 0,0004 0,0938 0,9941 0,3074 0,1721
 0,1802 1,9812 5,6453 3,3949 26,1250
G 0,0012 0,3606 0,3953 0,0260 0,2526
 0,8303 9,0642 3,4197 0,5356 42,4631
H 0,0043 0,3490 0,1825 -0,0962 0,1343
 0,0021 0,0547 0,1828 0,0734 19,5030
I 0,0020 0,6138 0,0776 -0,0834 0,3486
 1,3014 13,6080 0,6286 -1,5766 67,2576
* nível de significância a 5% 
 
 



Tabela 3 – Coeficientes dos parâmetros e de determinação 
para variável dependente RADR e variáveis 
independentes RA, RI e RSP.(continuação) 
a RA RSP RI r2 

 
J 0,0008 0,2078 0,9150 0,0631 0,2018
 0,3905 6,7179 5,3775 0,8613  31,7646
K 0,0010 0,2549 0,9662 0,2315 0,1707
 0,3591 5,3000 4,5128 2,5449 25,8594
L 0,0005 0,4643 0,9268 0,2676 0,2143
 0,1842 7,1406 4,1400 2,8219 34,2743
M 0,0003 0,2071 0,8933 0,2113 0,1755
 0,1112 4,8083 4,8108 2,7318 26,7545
N 0,0007 0,2605 0,8138 0,1432 0,1983
 0,3042 6,7050 4,2313 1,7361  31,0932
O -0,0001 0,2360 0,5484 0,0092 0,1771
 -0,0584 7,1824 3,5747 0,1384 27,0434
P -0,0008 0,3503 0,8393 0,0351 0,2382

-0,3651 7,9730 5,1034 0,4966 39,2936
* nível de significância a 5% 
 
Observa-se acima que a maioria dos betas no modelo de regressão acima, 

apresentam significância a nível de 5%, com exceção dos betas representados pelos 
coeficientes do Retorno do Ibovespa (RI), que 50% da amostra, tais coeficientes são 
estatisticamente insignificante. Com relação aos coeficientes de betas somente 02 das 16 
empresas analisadas, a variável RA; e 03 das 16 empresas analisadas, a variável RSP, 
são insignificantes ao nível de 5%, sendo assim, que a variação do índice Ibovespa e 
S&P 500, são boas variáveis explicativas para o comportamento das ADR´s. A constante 
da regressão em todos os casos são insignificantes. 

Isolando-se somente esta variáveis, RA e RSP, como variáveis 
independentes para equação que explica o RADR, realizamos, um nova regressão múltipla 
para os novos parâmetros, colocado na tabela 3 abaixo. 

 
Tabela 4 – Coeficientes dos parâmetros e de determinação para 

variável dependente RADR e variáveis independentes RA, 
RSP  

 a RA RSP r2 
     

A -0,001054 0,535781 0,898975 0,593539
 -0,896480 16,053280 9,043743 275,988919

B -0,000852 0,416064 1,082483 0,364850
 -0,537577 8,915573 8,418682 108,567701

C -0,000672 0,387180 1,283343 0,311393
 -0,315582 8,118522 7,491666 85,467108

D -0,001013 0,432714 0,882968 0,415914
 -0,600698 11,989949 6,368928 134,582638

E 0,000008 0,581076 0,210256 0,284822
 0,005044 11,833456 1,639097 75,269858

* nível de significância a 5% 
 
 
 
 
 



 
Tabela 4 – Coeficientes dos parâmetros e de determinação para 

variável dependente RADR e variáveis independentes 
RA, RSP  (continuação) 

 a RA RSP r2 
 

F 0,000691 0,182853 0,959580  0,146801
 0,307720 4,573212 5,383945 32,519183

G -0,000716 0,499312 0,541598 0,259962
 -0,429488 9,133229 4,021201 66,392167

H -0,000066 0,278105 1,313585 0,271556
 -0,034013 6,245680 8,628066 70,457161

I 0,000071 0,535150 0,369208 0,361843
 -0,049122 13,628730 3,259381 107,165585

J 0,000955 0,208805 0,925946 0,200197
 0,443276 6,757665 5,458568  47,308247

K 0,001347 0,263268 1,000303 0,156412
 0,500006 5,446356 4,647731 35,043044

L 0,001001 0,468083 0,974301 0,197698
 0,355827 7,135199 4,324801 46,572096

M 0,000630 0,211253 0,927775  0,159210
 0,274483 4,867260 4,965476 35,788462

N 0,000948 0,269688 0,828850 0,191940
 0,392818 6,988756 4,302485  44,893484

O -0,000099 0,236695 0,549526 0,177048
 -0,050994 7,285150 3,591241 40,661084

P -0,000697 0,352394 0,844069 0,237702
 -0,337207 8,066620 5,146797 58,934626

* nível de significância a 5% 
 
Com base nos dados acima, os coeficientes dos parâmetros RA e RSP e o 

coeficiente de determinação apresentam significância estatística ao nível de 5%, com 
exceção do coeficiente RSP da empresa E (Siderúrgica Nacional), sendo que as 
constantes continuam tendo insignificância estatística em todos os casos. Observa-se 
também um aumento do coeficiente determinação (r²) nos cálculos efetuados com as 
variáveis independentes RA e RSP, melhorando a previsibilidade do modelo. Calcularemos 
os coeficientes parâmetros das variáveis RA e RSP, isoladamente através da regressão 
linear, sendo apresentadas, respectivamente, nas tabelas 5 e 6.  

A regressão linear tendo o retorno dos ADR´s (RADR) e retorno da ação no 
mercado brasileiro (RA), respectivamente, como variável dependente e independente, 
demonstra que todos os coeficientes angulares são estatisticamente significantes ao nível 
de 5%, conforme demonstrado no tabela 4. A mesma conclusão pode ser extraída da 
tabela 6, na qual tem como variável independente a variação da S&P 500. Em ambos os 
casos, as constantes das regressão são insignificantes ao nível de 5%. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tabela 5 – Coeficientes do parâmetros e de determinação para 
variável dependente RADR e variável independentes 
RA 

A RA r2 
  
A -0,000918 0,659796  0,505591
 -0,709043 19,686849  387,572027

B -0,000473 0,536986  0,245761
 -0,274289 11,112758  123,493388

C -0,000338 0,489571  0,209149
 -0,148398 10,011530  100,230732

D -0,000746 0,512091  0,353236
 -0,421201 14,387294  206,994218

E 0,000094 0,591781  0,279739
 0,056456 12,132519  147,198011

F 0,001061 0,2333694  0,08137331
 0,455872 5,7941678  33,5723801

G -0,000505 0,564127  0,22830434
 -0,297386 10,588969  112,126256

H 0,000319 0,3555747  0,1280959
 0,15034 7,4619591  55,6808339
I 8,66E-05 0,5541944  0,3439083
 0,058867 14,094792  198,663151
J 0,001294 0,243462  0,137152
 0,579060 7,761657  60,243317

K 0,001565 0,324037  0,108204
 0,565796 6,781229  45,985061

L 0,001333 0,544877  0,157999
 0,463469 8,433161  71,118202

M 0,000855 0,281208  0,104367
 0,361583 6,645628  44,164375

N 0,001153 0,313979  0,152368
 0,467098 8,253957  68,127804

O 0,000108 0,262238  0,148970
 0,054787 8,145098  66,342623

P -0,000372 0,405696  0,184282
 -0,174593 9,253178  85,621303

* nível de significância a 5% 
 
Tabela 6 – Coeficientes do parâmetros e de determinação para 

variável dependente RADR e variável independentes 
RSP 

 A RSP r2 
  

A 0,000235 1,554614  0,316427
 0,154813 13,245363  175,439649

B -0,000197 1,435324  0,231288
 -0,113274 10,678614  114,032807

C 0,000654 1,681896  0,191323
 0,284217 9,469256  89,666802

D -0,000003 1,457009  0,193778
 -0,001494 9,544310  91,093850

* nível de significância a 5% 



 
Tabela 6 – Coeficientes do parâmetros e de determinação para 

variável dependente RADR e variável independentes 
RSP (continuação) 

 A RSP r2 
  

E 0,001902 0,412145  0,019883
 0,988465 2,772830  7,688585

F 0,001262 1,150850  0,099594
 0,548426 6,474673  41,921372

G -0,000125 0,904273  0,096652
 -0,06774 6,367928  40,550508

H 0,001183 1,505325  0,196383
 0,584083 9,623801  92,617539
I 0,001385 0,598925  0,048265
 0,783087 4,384076  19,2201176
J 0,002021 1,161495  0,103573
 0,889542 6,617382  43,789739

K 0,002738 1,317369  0,090213
 0,984223 6,130345  37,581129

L 0,002174 1,409391  0,089640
 0,728033 6,108895  37,318592

M 0,001407 0,597331  0,106515
 1,222964 6,721736  45,181732

N 0,002426 1,188015  0,087528
 0,951175 6,029513  36,355022

O 0,000806 0,793560  0,061501
 0,391080 4,983606  24,836329

P 0,000222 1,157692  0,106477
 0,099566 6,720409  45,163892

* nível de significância a 5% 
 
Costa Jr., et al. (2000, p. 92) coloca que os betas, calculados pela 

metodologia comum através da regressão linear, são subavaliados, quando utilizados em 
ações com poucas negociações. Na Tabela 7, estão descritos os coeficientes dos betas, 
constante nas tabelas 4 a 6, anteriormente apresentadas. Tendo o pressuposto que a 
metodologia comum subavalia o valor do beta, foi realizado um teste de hipótese para 
verificar se a estimativa do beta aumento com a utilização do método dos coeficientes 
agregados. Tendo que: 

 
H0 = βSP,A > βSP 
H1 = βSP,A < βSP 

 
sendo: 
βSP,A o somátório dos coeficientes das variáveis independentes RSP e 

RA, calculado pela regressão múltipla; 
βSP o coeficiente das variável independente RSP 
 
 
 
 
 
 
 



Tabela 7 – Betas calculados através dos modelos 
 BETA 

Variável(is) 
Independente(s)

RSP RA RSP,A 

A 1,554614 0,659796 1,434757 
 13,245363 19,686849  

B 1,435324 0,536986 1,498546 
 10,678614 11,112758  

C 1,681896 0,489571 1,670523 
 9,469256 10,011530  

D 1,457009 0,512091 1,315682 
 9,544310 14,387294  

E 0,412145 0,591781 0,791332 
 2,772830 12,132519  

F 1,1508503 0,233369 1,142433 
 6,4746716 5,794168  

G 0,9042728 0,564127 1,040910 
 6,3679281 10,58897  

H 1,505325 0,355575 1,591690 
 9,6238006 7,461959  
I 0,5989248 0,554194 0,904358 
 4,3840755 14,09479  
J 1,161495 0,243462 1,134751 
 6,617382 7,761657  

K 1,317369 0,324037 1,263570 
 6,130345 6,781229  

L 1,409391 0,544877 1,442383 
 6,108895 8,433161  

M 0,597331 0,281208 1,139028 
 6,721736 6,645628  

N 1,188015 0,313979 1,098538 
 6,029513 8,253957  

O 0,793560 0,262238 0,786222 
 4,983606 8,145098  

P 1,157692 0,405696 1,196463 
 6,720409 9,253178  

Média 1,145326 0,429562 1,215699 
* nível de significância a 5% 
 
 
Na média da amostra, constata-se que a hipótese (H0) é satisfeita, porém 

observa-se que a diferença de 6% (1,215699 / 1,145326) entre as média do βSP,A e βSP , 
individualmente, cada ADR se comporta de forma aleatória independente do volume do 
patrimônio líquido, sendo que 50% das empresas analisadas isoladamente satisfazem a 
hipótese verdadeira. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



4.   Conclusão 
 
 
 
Este estudo analisa as ADR´s (American Depositaruy Receipts) lançados 

por empresas brasileiras na NYSE. Analisou o comportamento destes títulos negociáveis 
em relação ao comportamento de seus riscos em relação ao retorno diária da ação das 
empresas brasileiras, bem como indicadores financeiros nacional (Ibovespa) e 
internacional (S&P 500), através de algumas metodologias de precificação derivadas do 
Modelo de Precificação de Ativos de Capital (CAPM). 

Utilizando o método do intervalo de tempo para o cálculo dos retornos, 
verificou-se que os coeficientes lineares e angulares, bem como o coeficiente de 
determinação são estatisticamente insignificante ao nível de 5%. O método dos 
coeficientes agregados, demonstrou que os coeficientes calculados para o parâmetro 
Ibovespa é insignificante ao nível de 5%, para o estimação dos retornos da ADR´s, sendo 
que existe um boa explicação determinada pela regressão múltipla, que utilizou o retorno 
da ação (RA) e a variação do S&P 500) (RSP), como variáveis independentes da 
regressão, sendo que quase na totalidade apresentaram coeficientes estatisticamente 
significativos ao nível de 5%.. 

A hipótese de que existe uma subavaliação do risco calculado pelos 
métodos comuns, que se considerarmos somente a média da amostra, constata-se que a 
hipótese de subavaliação é realmente, porém observa-se que individualmente, o risco de 
cada ADR se comporta de forma aleatória independente do volume do patrimônio líquido, 
sendo que 50% das empresas analisadas isoladamente satisfazem a hipótese de 
subavaliação. 
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