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RESUMO 

Este estudo teve como o seu tema central o impacto do IBOVESPA no retorno das 
ações das concessionárias de energia selecionadas, Cemig, Coelce, Companhia 
Paulista de Força e Luz e a Eletropaulo. E foram coletados dados no mercado 
financeiro através do site https://br.financas.yahoo.com, para ser feito o calculo do 
retorno diários das empresas citado acima. Assim depois de coletar os dados foi 
elaborado um referencial teórico que demonstra os conceitos e compreensões sobre 
o mercado financeiro de ações e capitais, podendo desenvolver uma pesquisa 
empírica e exploratória, que tem como seu parâmetro a utilização de documentos 
que já estão estruturados, sites e livros do tema a ser pesquisado, e que de acordo 
com Vargas (2000), este tipo de pesquisa é utilizado em áreas em que existe pouco 
conhecimento acumulado e sistematizado. E através dos resultados obtidos e dos 
dados coletados foi-se possível fazer três testes para verificar se havia ou não 
alguma relação entre o IBOVESPA nos retornos das ações das concessionárias de 
energia elétrica, como o teste F que serviu para testar se tinha alguma relação entre 
a variável dependente que são as ações das empresas e independente que é o 
índice do IBOVESPA, o teste T e a regressão linear simples, e com os resultados 
obtidos nos testes, nota-se que alguma relação entre o IBOVESPA que é um 
indicador fundamental de desempenho do mercado de cotações e ações que é 
negociado dentro da Bolsa de Valores de São Paulo, no retorno das ações das 
concessionárias de energia elétrica que tem suas ações negociadas na BMF & 
BOVESPA valores. 

Palavras-Chaves: Concessionárias. Energia. Ações. IBOVESPA. Regressão Linear 
Simples. Teste T. Teste F. 

 

1. INTRODUÇÃO  

 O presente estudo mostra se os retornos das ações das concessionárias de 

energia selecionadas podem sofrer alguma variação por causa do índice IBOVESPA 

que é o principal índice da bolsa de valores do Brasil, que é a Bolsa de Valores de 

São Paulo (BMF & Bovespa). De acordo Assaf Neto (2009, p.187), “as bolsas de 

valores são entidades cujo objetivo básico é manter um local em condições 

adequadas para a realização, entre seus membros, de operações de compra e 

venda de títulos e valores mobiliários”. Sendo assim é considerado que o papel da 

bolsa de valores não é lucrar, mais sim de uma forma mais eficiente poder 

administrar o mercado de capitais e ações, e ela torna disponíveis três tipos de
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mercados que é o: mercados a vista, mercado a termo e mercado de opções. A 

diferença básica entre esses três mercados reflete-se no prazo de liquidação das 

operações de compra e venda de ações.  

 E de acordo com Assaf Neto (2009), a essência da existência de bolsas de 

valores é proporcionar liquidez aos títulos negociados, atuando por meio de pregões 

contínuos, ou seja, é por meio das bolsas de valores que se pode viabilizar um 

importante objetivo do capitalismo moderno: o estímulo a poupança, que se constitui 

por inúmeros agentes econômicos, e o investimento em empresas em processo de 

expansão, que, através dos mercados de capitais, pode assegurar as condições 

necessárias para o seu desenvolvimento. No entanto, somente através das 

corretoras, os investidores têm acesso aos sistemas de negociação. Sendo assim 

foram coletados alguns dados dos retornos das ações das empresas selecionadas 

através do mercado financeiro4, e também de transações feito através do 

BMF&BOVESPA, para ser feito alguns testes, com intuito de verificar se os retornos 

das ações das concessionárias de energia selecionadas podem sofrer alguma 

variação por causa da variação do índice IBOVESPA. E para que isso fosse 

possível, foram feito os testes T, F e Regressão Linear Simples, feita através do 

norteamento do livro Estatística Teoria e Aplicações: Usando o Microsoft ® Excel em 

Português (Levine et al, 2014). 

Assim foi possível chegar aos resultados onde foi identificado que o principal 

problema de mostrar se os retornos das ações das concessionárias de energia 

selecionadas podem sofrer alguma variação por causa da variação do índice 

IBOVESPA, e mesmo que os resultados estejam mostrando que o IBOVESPA pode 

afetar no retorno das ações das empresas selecionadas, não se pode dizer que isso 

seja a única coisa que afeta o setor de energia elétrica, pois um dos principais 

motivos seria o aumento das taxas de energia elétrica, que são autorizados pela 

Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), autarquia em regime especial 

vinculada ao Ministério de Minas e Energia. E além destes reajustes nas tarifas de 

energia elétrica, outro fator é o reflexo da crise hídrica que atualmente o país vem 

vivendo, pois as hidrelétricas não estão conseguindo suprir a demanda. Uma das 

opções é o acionamento das termelétricas, mas que por sua vez é a energia mais 

cara. 
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 Mesmo com os aumentos dos preços que é repassado para os consumidores, 

às empresas selecionadas do setor de energia elétrica, acabam tendo alguns 

prejuízos pelo fato de ficar bem mais caro para se produzir a energia nas 

termelétricas, e com estes aumentos, e com a crise hídrica e o encarecimento da 

produção da energia, as concessionárias acabam tendo uma retração por parte do 

mercado financeiro referente ao preço do retorno das suas ações, mercado este que 

é às vezes extremamente competitivo e constantemente analisado onde 

compradores buscam as melhores alternativas de investimentos que vão lhes da 

maior retorno e menor ao investirem em determinada ação. Essa ideia é expressa 

no seguinte pensamento: 

Esta é a essência do argumento de que os preços de ações devem seguir 
um caminho aleatório, isto é, de que as mudanças nos preços devem ser 
aleatórias e imprevisíveis. Longe de ser uma prova da irracionalidade do 
mercado, os preços de ações que evoluem aleatoriamente é a 
consequência necessária resultante de investidores inteligentes que 
competem para descobrir informações relevantes. Antes do resto do 
mercado ficar a par daquela informação. (BODIE; KANE; MARCU, 2000, p. 
250). 

 Sendo assim foi elaborado o seguinte problema de pesquisa: 

 As variações das ações das empresas selecionadas do setor de energia 

elétrica podem ser explicadas pelas variações do IBOVESPA?  

 Com base no seguinte problema foram coletados dados das cotações das 

ações das empresas selecionadas, onde foi possível verificar se há relação entre a 

variação dos retornos das ações que formam o IBOVESPA no retorno das ações 

das concessionárias selecionadas que são:  

a) Cemig Companhia Energética de Minas Gerais S.A. que é uma das principais 

concessionárias de energia elétrica do Brasil, tendo sede na cidade de Belo 

Horizonte, na capital do estado de Minas Gerais; 

b) CPFL é uma empresa de distribuição de energia do interior de São Paulo, 

com sede em Campinas; 

c) Coelce é uma Companhia Energética do Ceará e é uma empresa de 

distribuição e geração de energia elétrica com atuação em todo o estado do 

Ceará com sede em Fortaleza; 

d) Eletropaulo é a maior distribuidora de energia elétrica da  America Latina, que 

distribui energia elétrica para 24 municípios da Grande São Paulo, incluindo 

a capita; 
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e) Light é há empresa que gera energia para o Rio de Janeiro a mais de cem 

anos, que tem a distribuição de energia elétrica estável e segura na cidade do 

Rio de Janeiro onde foi inaugurada em 30 de julho de 1907. E para ela chegar 

á então Capital Federal do Brasil, no ano de 1904 o Grupo Light fundou, no 

Canadá, a empresa The Rio de Janeiro Tramway, Light and Power Co. Ltd., 

que recebeu autorização do governo brasileiro para funcionar na cidade em 

30 de maio de 1905. 

 Estes dados foram coletados através do mercado financeiro, dentro de todo o 

período de 2015, do dia 02 de janeiro de 2015 – 31 de dezembro de 2015, com data 

de acesso no dia 19 de maio de 2016 e por meio das transações feitas na BMF & 

BOVESPA, conhecida como Companhia de títulos mobiliários do Brasil, para ser 

feito os testes e analises dos resultados obtidos. Tendo a justificativa de mostrar se 

há ou não relação entre a variação do IBOVESPA, no retorno das ações das 

empresas selecionadas.  

 Desta forma, “As bolsas de valores constituem-se em associações civis sem 

fins lucrativos, cujo objetivo é o de manter um local em condições adequadas para a 

realização, entre seus membros, de operações de compra e venda de títulos e 

valores mobiliários” (Assaf Neto, 2003, p. 247). 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 Na definição do presente estudo, foram considerados autores de relevância 

para a área. A respeito das informações no mercado financeiro e sua eficiência, e de 

acordo com Famá (1970) afirma que informações relevantes são incorporadas de 

uma forma imediata e também corretas dos preções dos ativos financeiros, sendo a 

melhor estimativa do preço futuro de um titulo o seu corrente.  

 Já para Jensen (1978), um mercado é visto como eficiente quando não há 

possibilidade de se obter lucro econômico com base em informações disponíveis. 

Sendo assim dentro deste mercado qualquer tipo de transações que se refere a 

compra e venda dos títulos com os seus preços vigentes no mercado não deveria 

apresentar um valor presente liquido positivo. 

 Para Van Home (1995), o mercado eficiente existe quando os preços dos 

ativos refletem o consenso geral sobre todas as informações disponíveis sobre a 

economia, os mercados financeiros e sobre a própria empresa envolvida, ajustando-

as aos preços. Ainda com outras considerações levada por outros autores, tem 
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fatores que podem causar distorções dentro do mercado com os custos das 

transações ou aquisição das informações. E com a definição de Malkiel (1992): “O 

mercado de capitais é tido como eficiente se é os preços que refletem 

completamente os fatos relevantes disponíveis. Em outras palavras é impossível 

alterar os preços através da divulgação de informação para todos os agentes 

econômicos”. 

 Já na visão do Damodaran (2005), que fala que um mercado eficiente é 

aquele em que o preço de mercado é uma estimativa não tendenciosa do valor real 

do ativo. Ainda, os preços de mercado não tem necessariamente que espelhar o 

preço justo das ações a todo o momento, pois podem existir ações subavaliadas ou 

superavaliadas. Contudo a probabilidade de encontrar tais ativos é a mesma de 

modo que não há compensação do custo de encontra-las. As diferenças de 

eficiência do mercado de acordo com este autor, que entre os investidores por causa 

dos custos de transações e que se apresentam de modo diferente para cada tipo de 

investidor.  

  Assim para uma melhor definição mais realista para o mercado eficiente, que 

é argumentado por Elton e Gruber (1995) que segundo eles os preços refletem a 

informação até que os custos marginais de obtenção de informações e negociações 

não superem o beneficio marginal. Assim, os investidores têm incentivos para 

negociar até que os preços reflitam integralmente todas as informações. 

 
2.1. Mercado Financeiro  

Dentro do mercado financeiro para as tomadas de decisões financeiras de 

investimento e financiamento, as empresas necessitam das instituições do mercado 

financeiro. Esses mercados vêm assumindo enorme importância nos últimos tempos 

principalmente em razão do alto crescimento dos negócios no mundo, e da 

globalização da economia. O volume de recursos demandados nos mercados 

financeiros elevou-se bastante, e os instrumentos financeiros (título e valores 

mobiliários) negociados tiveram de acompanhar esse crescimento.  

É possível encontrar diferentes classificações para o mercado financeiro, 

levando-se em conta, principalmente, os prazos das operações, segundo Gitman 

(2004) “os dois mercados financeiros básicos são o mercado monetário e o mercado 

de capitais”. Entretanto Assaf Neto (2003) afirmou que além desses dois mercados, 
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o mercado financeiro é subdividido em mais dois grandes segmentos de 

intermediação financeira, que são o mercado de crédito e o mercado cambial. 

Com isso entende-se que o mercado financeiro é subdividido em quatro 

partes importantes para intermediações financeiras do mercado financeiro com o 

mercado monetário, credito, cambial e o mercado de capitais. O mercado monetário 

tem como objetivo realizar transações de curto e curtíssimo prazo, onde é utilizado 

os papeis emitido pelo tesouro nacional e destinados a financiar as necessidades 

orçamentárias da união, além de diversos títulos emitidos pelos Estados e 

Municípios (ASSAF NETO, 2003). 

Conforme Assaf Neto (2009, p. 65), a maior parte dos títulos públicos e 

privados negociados no mercado monetário e escritural, ou seja, não há emissão 

física, exigindo maior organização e controle em sua liquidez e transferência. Assim 

sendo, as negociações são custodiadas e controladas por dois sistemas: o Selic e a 

Cetip. 

O mercado de crédito tem como objetivo suprir as necessidades de 

financiamento de curto e médio prazo e é constituído pelos bancos 

comerciais/múltiplos, que preenche as necessidades de recursos dos agentes 

econômicos, através de empréstimos e financiamentos para as pessoas físicas e 

jurídicas. Já no mercado cambial são realizadas as operações com prazos 

indeterminado, como a compra de moedas estrangeiras conversíveis, onde ele junta 

todos os agentes econômicos para realizar ações nos comércios exteriores, com 

exportadores, investidores, importadores e instituições financeiras investidores, na 

compra e venda de moedas estrangeiras (ASSAF NETO, 2003). 

O mercado de capitais é uma forma de investimento de recursos para 

economia, tendo um crucial no processo de desenvolvimento econômico. 

De acordo com Assaf Neto (2003):  

O mercado de capitais assume papel dos mais relevantes no processo de 
desenvolvimento econômico. É o grande municiador dos recursos 
permanentes para a economia, em virtude da ligação que efetua entre os 
que têm capacidade de poupança, ou seja, os investidores, e aqueles 
carentes de recursos de longo prazo, ou seja, aqueles que apresentam 
déficit de investimento. 

 Sendo assim ele apresenta uma forte ligação com os agentes superavitários, 

que tem a capacidade de poupança, e os investidores que não possuem recurso de 

longo prazo. O mercado de capitais tem sua atuação por diversas modalidades de 

financiamentos em longo prazo para giro e capital fixo. E também com a atuação 
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com o prazo indeterminado, como as outras que envolvem subscrição de ações e 

emissão. 

3. METODOLOGIA 

O presente estudo teve como objetivo pesquisar e coletar alguns dados para 

que fosse possível fazer os testes estatísticos de regressão linear, teste T para duas 

amostras presumindo variâncias diferentes e teste F para duas amostras, para poder 

explicar se há alguma relação entre as variações das ações das empresas 

selecionadas do setor de energia elétrica, com as variações do IBOVESPA. 

Segundo Levine et al (2014), esses testes indicaram se é possível acatar que H0 

(nulo), que é a variação do IBOVESPA não influenciaria na variação dos preços das 

ações das empresas selecionadas.   

Neste caso foi utilizada a pesquisa de campo empírica para o 

desenvolvimento do trabalho, sendo realizada após o estudo bibliográfico, para que 

os pesquisadores tenham mais conhecimento sobre o tema abordado, onde nesta 

etapa foi possível mostrar e definir o objetivo da presente pesquisa. 

Todo tipo de pesquisa tem naturalmente objetivo particular, pois tem como 

primeiro passo para que o pesquisador iniciar a sua pesquisa é a definição do seu 

objetivo e o seu tipo de abordagem que vai adotar para que possa coletar os dados 

para sua pesquisa, como qualitativa, quantitativa ou a combinação das duas 

abordagens. E na mesma linha de raciocínio, Seltiz, Jahoda e Destsch (1974) que 

classificam as pesquisas sociais em três tipos de estudos, os estudos exploratórios, 

estudos descritivos e estudos que verificam hipóteses casuais, também 

denominadas como pesquisa explicativa por Gil (2007). Os estudos exploratórios 

são todos aqueles que buscam descobrir ideias e soluções, na tentativa de adquirir 

maior familiaridade com fenômeno de estudo (SELLTIZ; JAHODA; DEUTSCH, 

1974).  

Já a descritiva “expõe características de determinada população ou de 

determinado fenômeno. Pode também estabelecer correlações entre variáveis e 

definir sua natureza. E não tem o compromisso em explicar os fenômenos que 

descreve, embora sirva de base para tal explicação” (VARGARA, 2004, p. 47), de 

maneira, que os pesquisadores neste tipo de investigação têm preocupação prática, 

como acontece com a pesquisa exploratória (GIL, 2007). E no caso da pesquisa 

explicativa (ou causal) que busca identificar os fatores que contribuem para a 
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ocorrência de determinado fenômeno, deste modo, visa a explicar a razão dos 

acontecimentos (GIL, 2007).  

E dentre estes três tipos de estudos, o método que foi mais eficaz para o 

desenvolvimento do trabalho é o estudo exploratório que tem como o objetivo 

desenvolver e esclarecer, podendo fazer a modificação de ideias, tendo como o 

olhar a elaboração de problemas mais precisos ou hipóteses pesquisáveis para 

estudos posteriores. 

E de acordo quanto ao estudo exploratório, Godoy (1995, p. 63) apresenta 

argumentos: 

Quando estamos lidando com problemas pouco conhecidos e a pesquisa é 
de cunho exploratório, este tipo de investigação parece ser o mais 
adequado. Quando o estudo é de caráter descritivo e o que se busca é o 
entendimento do fenômeno como um todo, Utilizando estudo de caso(s) 
como estratégia de pesquisa qualitativa: boas práticas e sugestões 
ESTUDO & DEBATE, Lajeado, v. 18, n. 2, p. 07-22, 2011 9 na sua 
complexidade, é possível que uma análise qualitativa seja a mais indicada. 
Ainda quando a nossa preocupação for à compreensão da teia de relações 
sociais e culturais que se estabelecem no interior das organizações, o 
trabalho qualitativo pode oferecer interessantes e relevantes dados. Nesse 
sentido, a opção pela metodologia qualitativa se faz após a definição do 
problema e do estabelecimento dos objetivos da pesquisa que se quer 
realizar. 

A pesquisa exploratória é trabalhada com a finalidade de mostrar uma visão 

geral, de uma forma de aproximação, quanto ao estabelecimento de um fato. A 

pesquisa exploratória, na maioria das vezes é escolhida pelo o fato do tema ser 

pouco abordado, e com isso acaba que o pesquisador tem alguma de dificuldade 

sobre a formulação das hipóteses precisas e operacionais. 

3.1. Regressão Linear Simples 

No estudo foi utilizada a metodologia estatística da Regressão Linear Simples 

que é a forma de analisar uma relação entre duas variáveis. Lineares já que se trata 

de uma equação de primeiro grau que é representada por uma reta. Normalmente a 

regressão linear simples é utilizada para o estudo de relação entre variáveis, com o 

intuito de fazer previsões a partir dos resultados obtidos.  

Ao se identificar a correlação entre a variação do Índice IBOVESPA preço das 

ações da Bovespa e o preço das ações das concessionárias de energia. Há diversas 

formas de utilizar as equações de regressão, sendo sua finalidade estimar valores 

de uma variável, com base em valores conhecidos da outra (STEVESON, 1981).
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Ao identificar uma semelhança entre as variáveis, é importante que consiga 

demonstrar o seu relacionamento por meio de uma equação. Esse é o objetivo da 

análise da regressão que a partir de sua expressão matemática, permite que possa-

se fazer, além da identificação da semelhança entre as variáveis, importante 

projeções futuras. 

Para uma relação clara, a equação da reta ajustada, em que os valores de X 

explicarão os de Y (a variável Y é função da variável X), onde é determinada 

(LEVINE, 2014): 

 

 

Y = variável explicada ou dependente. É a variável que normalmente quer estudar e 

fazer antecipação sobre o comportamento; 

X = variável explicativa que não depende de ninguém; 

a = é o padrão linear do modelo, ou seja, mostra o ponto onde a reta de ajuste corta 

o eixo da variável Y (ordenada da origem); 

b = é o parâmetro angular, também definido por coeficiente de inclinação ou 

declividade da reta de regressão. 

E assim, através de uma determinação de valores X e Y que vão ser 

estudados, o modelo de regressão linear estabelece, com o princípio dos valores 

observados, a reta que identifica a confirmação das descrições entre as variáveis. 

Essa reta ajustada é também definida por reta de mínimos quadrados. E que 

neste estudo o X é representado pelo índice IBOVESPA e o Y por sua vez esta 

representando o retorno das ações das empresas selecionadas do setor de energia 

elétrica, a saber: Cemig, CPFL, Coelce, Eletropaulo e Light. 

 
3.2. Instrumento de Pesquisa 
 

A técnica utilizada para este tipo de pesquisa Desk Research
5
 ou em fontes 

secundárias, este tipo de pesquisa tem o trabalho de reunir os dados que estão 

sendo pesquisado e disponível para o pesquisador daquele determinado assunto, e 

os dados que já foram tabulados, coletados, ordenados, analisados e catalogados e 

que estão totalmente à disposição do pesquisador. A pesquisa secundaria de dados 

pode ser feita através de fontes internas ou externas. Para a coleta dos dados vai 

ser utilizada a pesquisa documental para a elaboração do trabalho.

Y= a + (b.x) 
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A pesquisa documental trilha os mesmos caminhos da pesquisa bibliográfica, 

não sendo fácil por vezes distingui-las. A pesquisa bibliográfica utiliza fontes 

constituídas por material já elaborado, e contém basicamente livros e artigos 

científicos localizados em bibliotecas. A pesquisa documental recorre a fontes mais 

diversificadas e dispersas. Sem tratamento analítico, tais como: tabelas estatísticas, 

jornais, revistas, relatórios, documentos oficiais, cartas, filmes, fotografias, pinturas, 

tapeçarias, relatórios de empresas, vídeos de programas de televisão, etc. 

(FONSECA, 2002, p. 32). 

Assim, conforme (FONSECA, 2002, p.32) a pesquisa documental é parecida 

com a bibliografia, isto é devido seu modo de coleta de dados, e a diferença entre as 

duas, é a natureza das fontes onde os dados vão ser coletados, pois isso é pelo o 

fato do material que está sendo estudado não ter ainda uma visão analítica do 

conteúdo que ainda não está estruturado, e que muitas das vezes, estes 

documentos poder sofrer alterações com base no objetivo que está sendo estudado. 

 
4. ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS 

 
A seguir são apresentados através dos testes aplicados no trabalho os 

resultados obtidos. 

4.1. Análise de Variância 
 

Através das tabelas abaixo pode ser observado os resultados que o teste f 

para duas amostras para variância e o T para duas amostras presumindo variância 

diferente, para a variação dos retornos das ações das empresas selecionadas do 

setor de energia elétrica com a variação do retorno do IBOVESPA.  

 A tabela 01 mostra o retorno diário das ações da Cemig (Ret. CEMIG Dia) e o 

retorno diário do índice IBOVESPA (Ret. IBOVESPA Dia), onde esta revelando um F 

maior que o F crítico, portanto sugere que não há uma variação nula, ou seja, as 

variáveis dos retornos das ações do IBOVESPA e os retornos das ações da Cemig 

são diferentes.  
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Tabela 01 – Teste F: duas amostras para variâncias 

 
Ret. CEMIG Dia Ret. IBOVESPA Dia 

Média -0,002022666 0,000375146 
Variância 0,000514321 0,00030975 
Observações 364 364 
Gl 363 363 
F 1,660438863 

 P(F<=f) uni-caudal 7,86212E-07 
 F crítico uni-caudal 1,188736785 
 Fonte: Autores (2016) 

 

 A tabela 02 mostra os mesmos parâmetros da tabela 01, mas com as ações 

do retorno diário da Eletropaulo (Ret. ELPL Dia) e o retorno do Índice IBOVESPA 

ações do IBOVESPA (Ret. IBOVESPA Dia), resultado em um teste unicaudal á 

direita com valores de F= 10,23 e um F critico = 1,18. Portanto, F maior que o F 

crítico implica na Rejeição H0, ou seja, as variâncias dos retornos das ações do 

IBOVESPA e os retornos das ações da Eletropaulo são diferentes.  

 

Tabela 02 – Teste F: duas amostras para variâncias 

 
Ret. ELPL Dia Ret. IBOVESPA Dia 

Média 0,004245907 0,000375146 

Variância 0,003168808 0,00030975 
Observações 364 364 
Gl 363 363 
F 10,23020619 

 P(F<=f) uni-caudal 4,81308E-91 
 F crítico uni-caudal 1,188736785   

Fonte: Autores (2016) 

 

 Logo abaixo a tabela 03 mostra o retorno diário das ações da Coelce (Ret. 

Coelce Dia) e os retornos do Índice IBOVESPA (Ret. IBOVESPA Dia), sugerindo 

que também há diferença entre suas variâncias. Com o seu F = 0,43 e um F crítico = 

0,84. 

 Tabela 03 – Teste F: duas amostras para variâncias 

     Ret. Coelce Dia Ret. IBOVESPA Dia 

Média -3,86463E-05 0,000375146 
Variância 0,000134807 0,00030975 
Observações 364 364 
Gl 363 363 
F 0,435213311 

 P(F<=f) uni-caudal 2,88658E-15 
 F crítico uni-caudal 0,84122912   

 Fonte: Autores (2016) 
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 A tabela 04 mostra o retorno diário das ações da Light (Ret. Light Dia) e os 

retornos do Índice IBOVESPA (Ret. IBOVESPA Dia), resultando em um teste uni-

caudal á direita com os valores de F = 1,92 e um F crítico = 1,18. E que F maior que 

o F crítico, o que implica na Rejeição de H0, ou seja, as variâncias dos retornos das 

ações da IBOVESPA e o os retornos das ações da Light são diferentes.  

 

Tabela 04 – Teste F: duas amostras para variâncias 

 
Ret. Light Dia Ret. IBOVESPA Dia 

Média -0,001485381 0,000375146 
Variância 0,000597026 0,00030975 
Observações 364 364 
Gl 363 363 
F 1,927442223 

 P(F<=f) uni-caudal 2,96838E-10 
 F crítico uni-caudal 1,188736785   

Fonte: Autores (2016) 

 

 A tabela 05 mostra o retorno diário das ações da Companhia Paulista de 

Força e Luz (Ret. CPFL Dia) e os retornos do Índice IBOVESPA (Ret. IBOVESPA 

dia), onde se sugere que também há diferença entre suas variâncias, que resultados 

mostram o F = 1,18 e um F critico uni-caudal = 1,18.   

Tabela 05 – Teste F: duas amostras para variâncias 

  Ret. CPFL Dia Ret. IBOVESPA Dia 

Média -0,000410851 0,000375146 

Variância 0,000365821 0,00030975 

Observações 364 364 

Gl 363 363 

F 1,181020193 
 

P(F<=f) uni-caudal 0,056714516 
 F crítico uni-caudal 1,188736785   

Fonte: Autores (2016) 

 

 Com os resultados mostrado nas tabelas acima, e de acordo com Levine et al 

(2014), mostra que existe a influência ou diferença entre a variação do retorno diário 

das concessionárias de energia selecionadas e a variação diária do retorno do 

Índice IBOVESPA.  

 Logo em seguida são mostradas as tabelas 06, 07, 08, 09 e 10 onde podem 

ser visualizados os resultados dos retornos diário das ações das concessionárias de 
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energia e o retorno diário das ações do IBOVESPA, sendo analisada a diferença 

entre medias, com o teste t para duas amostras presumindo variâncias diferentes. 

Tabela 06 – Teste t: duas amostras presumindo variâncias diferentes 

  Ret. Cemig Dia  Ret. IBOVESPA Dia 

Média -0,002022666 0,000375146 
Variância 0,000514321 0,00030975 
Observações 364 364 
Hipótese da diferença de média 0 

 Gl 684 
 Stat t -1,593615015 
 P(T<=t) uni-caudal 0,055742125 
 t crítico uni-caudal 1,647084399 
 P(T<=t) bi-caudal 0,111484251 
 t crítico bi-caudal 1,963438218   

Fonte: Autores (2016) 

 

 O resultado conforme a tabela 07 demonstrou de t= 1,25 que existe a 

diferença entre os retornos da IBOVESPA e Eletropaulo, além de revelar uma 

diferença positiva nesse período estudado. Isso mostra que o retorno acumulado da 

Eletropaulo vai maior que o retorno acumulado do IBOVESPA. 

Tabela 07 – Teste t: duas amostras presumindo variâncias diferentes 

  Ret. ELPL Dia Ret. IBOVESPA Dia 

Média 0,004245907 0,000375146 
Variância 0,003168808 0,00030975 
Observações 364 364 
Hipótese da diferença de média 0 

 Gl 433 
 Stat t 1,252124215 
 P(T<=t) uni-caudal 0,105600257 
 t crítico uni-caudal 1,648380312 
 P(T<=t) bi-caudal 0,211200514 
 t crítico bi-caudal 1,965457678   

Fonte: Autores (2016) 

 

 O resultado da tabela 08, conforme t = -0,37 que demonstra que existe a 

diferença entre os retornos da IBOVESPA e Coelce, além de revelar uma diferença 

negativa nesse período estudado. Pode se dizer que o retorno acumulado da Coelce 

foi menor que o retorno acumulado da IBOVESPA.  
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Tabela 08 – Teste t: duas amostras presumindo variâncias diferentes 

  Ret. Coelce Dia Ret. IBOVESPA Dia 

Média -3,86463E-05 0,000375146 

Variância 0,000134807 0,00030975 

Observações 364 364 

Hipótese da diferença de média 0 

 Gl 629 

 Stat t -0,374428677 

 P(T<=t) uni-caudal 0,354105803 

 t crítico uni-caudal 1,647279747 

 P(T<=t) bi-caudal 0,708211605 

 t crítico bi-caudal 1,963742534   

Fonte: Autores (2016) 

 

 O resultado da tabela 09, conforme t = -1,18 demonstrou que existe a 

diferença entre os retornos do IBOVESPA e Light, além de revelar uma diferença 

negativa neste período estudado. Isso mostra que o retorno acumulado da Light foi 

menor que o retorno acumulado do IBOVESPA. 

Tabela 09 – Teste t: duas amostras presumindo variâncias diferentes 

    
  Ret. Light Dia  Ret. IBOVESPA Dia 

 Média -0,001485381 0,000375146 
 Variância 0,000597026 0,00030975 
 Observações 364 364 
 Hipótese da diferença de média 0 

  Gl 660 
  Stat t -1,178790628 

  P(T<=t) uni-caudal 0,119453174 
  t crítico uni-caudal 1,647165632 
  P(T<=t) bi-caudal 0,238906348 
  t crítico bi-caudal 1,963564784   

 Fonte: Autores (2016) 

 

O resultado da tabela 10, conforme t = -0,57 demonstraram que existe a 

diferença entre os retornos da IBOVESPA e CPFL Energy, além de revelar uma 

diferença negativa nesse período estudado. Isso mostra que o retorno acumulado da 

CPFL foi menor que o retorno acumulado do IBOVESPA. 
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Tabela 10 – Teste t: duas amostras presumindo variâncias diferentes 

     Ret. CPFL Dia  Ret. IBOVESPA Dia 

Média -0,000410851 0,000375146 
Variância 0,000365821 0,00030975 
Observações 364 364 
Hipótese da diferença de média 0 

 
Gl 721 

 Stat t -0,576946703 
 P(T<=t) uni-caudal0 0,282077774 
 t crítico uni-caudal 1,646969773 
 P(T<=t) bi-caudal 0,564155548 
 t crítico bi-caudal 1,963259631   

Fonte: Autores (2016) 

 

 Ao ser observado todos os resultados aplicado nas tabelas acima, e de 

acordo com Levine et al (2014), mostram uma diferença no retorno das ações das 

concessionárias de energia elétrica selecionadas com o retorno do IBOVESPA.  

4.2. Análise de Regressão Linear Simples 

 Análise feita na regressão linear simples através de duas variáveis 

diferentes. A variável Y é chamada de dependente que é representada pelas ações 

do IBOVESPA. E a variável X, chamada de independente são os retornos das ações 

das concessionárias de energia elétrica. Essa análise permite mostra o quanto a 

variável X pode afetar a variável Y. 

Sendo assim ao analisar o R² é possível avaliar o coeficiente de correlação de 

Pearson que mede a intensidade ou o grau de relacionamentos lineares, através de 

r. Existe uma correlação positiva fraca entre as equações descritas, pois o r está 

entre o intervalo de -1 ≤ r ≤ 1. 

A cada 1% de variação no IBOVESPA, teremos o resultado da regressão com 

um aumento no valor das ações das concessionárias de energia, ou seja, 

acrescentar 1 no lugar do X. Essa análise é de extrema importância, pois com ela é 

possível fazer projeções futuras. E que é mostrado nas tabelas e nos gráficos às 

equações de Regressão Linear Simples a seguir:  

A tabela 11 mostra os resultados obtidos através do teste de Regressão 

Linear Simples, para verificar a existência de correlação entre as variáveis de 

retorno diário entre as empresas Cemig e o IBOVESPA utilizando o software Excel. 

Com isso é possível estabelecer uma equação que descreva a correlação entre as 
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variáveis. O resultado da regressão foi significante a 1%, exceto no intercepto 

(quando X= 0). 

Segundo Levine (2000, p.514) a “Regressão Linear Simples possui como 

objetivo a previsão dos valores de uma variável dependente, com base nos valores 

de uma variável dependente”. 

Tabela 11 – Teste de Regressão (Ret. IBOVESPA Dia – Ret. Cemig Dia) 

Estatística de regressão 
    R múltiplo 0,410120354 
    R-Quadrado 0,168198705 
    R-quadrado ajustado 0,165900911 
    Erro padrão 0,02071219 
    Observações 364 
    

      ANOVA 
       gl SQ MQ F F de significação 

Regressão 1 0,031402461 0,031402461 73,20009189 3,36672E-16 

Resíduo 362 0,155296129 0,000428995 
  Total 363 0,18669859       

        Coeficientes Erro padrão Stat t Valor-P 
 Interseção -0,00222092 0,001085861 -2,045308223 0,041546989 
 RET. IBOVESPA DIA 0,528472957 0,061768486 8,555705224 3,36672E-16 
 Fonte: Autores (2016) 

 

 O gráfico 1 mostra o resultado referente a análise da Regressão Linear 

Simples, que por mais que as ações do IBOVESPA tenha alguma relação no retorno 

das ações das empresas selecionadas do setor de energia, ela indica a ausência de 

tendência da dispersão da amostra, o que é positivo, pois esta indica a ausência de 

autocorrelação dos resíduos. 

Gráfico 1– Dispersão dos retornos diários (Ret. IBOVESPA Dia - Ret. Cemig Dia) 

Fonte: Autores (2016) 
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O retorno diário da Cemig onde está localizado no eixo Y, e o IBOVESPA 

como uma ação independente localizado no eixo X. Onde foi feita uma análise de 

todo o ano de 2015, os quadrados demonstram os retornos da Eletropaulo e o 

IBOVESPA que é demonstrado através da linha de tendência, e o resultado 

mostrado na equação dentro do gráfico de dispersão com o resultado: 

 

    Cemig: y = 0,5285x - 0,0022 

                  R² = 0,168 

 

A tabela 12 mostra os resultados obtidos através do teste de Regressão 

Linear Simples, para comprovar se possui uma existência de correlação entre as 

variáveis de retorno diário entre as empresas Eletropaulo e IBOVESPA utilizando o 

software Excel. Com isso é possível estabelecer uma equação que descreva a 

correlação entre as variáveis. O resultado da regressão foi significante a 1%, exceto 

no intercepto (quando X= 0). 

Tabela 12 – Teste de Regressão (Ret. IBOVESPA Dia – Ret. Eletropaulo Dia) 

Estatística de regressão 

    R múltiplo 0,260039267 

    R-Quadrado 0,06762042 

    R-quadrado ajustado 0,065044786 

    Erro padrão 0,05443063 

    Observações 364 

    
      ANOVA 

       gl SQ MQ F F de significação 

Regressão 1 0,077782232 0,077782232 26,2538913 4,87982E-07 

Resíduo 362 1,072495033 0,002962693 

  Total 363 1,150277265       

        Coeficientes Erro padrão Stat t Valor-P 

 Interseção 0,003933888 0,00285359 1,378574924 0,16887717 

 RET. IBOVESPA DIA 0,831727625 0,162324579 5,12385512 4,87982E-07 

   Fonte: Autores (2016) 

 

 O gráfico 2 mostra o resultado referente a análise da Regressão Linear 

Simples, que por mais que a variação do IBOVESPA tenha alguma relação no 

retorno das ações das empresas selecionadas do setor de energia, ela indica a 

ausência de tendência da dispersão da amostra, o que é positivo, pois indica a 

ausência de autocorrelação dos resíduos.  
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Gráfico 2 – Dispersão dos retornos diários (Ret. IBOVESPA Dia - Ret. Eletropaulo 
Dia) 

Fonte: Autores (2016) 

O retorno diário da Eletropaulo onde está localizado no eixo Y e o IBOVESPA 

como uma ação independente localizado no eixo X. Onde foi uma analise de todo o 

ano de 2015, os quadrados demonstram os retornos da Eletropaulo e o IBOVESPA 

que é demonstrado através da linha de tendência, e o resultado mostrado na 

equação dentro do gráfico de dispersão; qual seja: 

 

Eletropaulo: y = 0,8317x + 0,0039 

          R² = 0,0676 

  
A tabela 13 mostra os resultados obtidos através do teste de Regressão 

Linear Simples, para comprovar se possui uma existência de correlação entre as 

variáveis de retorno diário entre as empresas Coelce e IBOVESPA utilizando o 

software Excel. Com isso é possível estabelecer uma equação que descreva a 

correlação entre as variáveis. O resultado da regressão foi significante a 1%, exceto 

no intercepto (quando X= 0). 
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Tabela 13– Teste de Regressão (Ret. IBOVESPA Dia – Ret. Coelce Dia) 

Estatística de regressão 
    R múltiplo 0,36052763 
    R-Quadrado 0,129980172 
    R-quadrado ajustado 0,127576802 
    Erro padrão 0,010844773 
    Observações 364 
    

      ANOVA 
       Gl SQ MQ F F de significação 

Regressão 1 0,00636059 0,00636059 54,08247117 1,29561E-12 
Resíduo 362 0,042574492 0,000117609 

  Total 363 0,048935082       

        Coeficientes Erro padrão Stat t Valor-P 
 Interseção -0,000127872 0,00056855 -0,224908988 0,822176979 
 RET. IBOVESPA DIA 0,237842597 0,032341591 7,35407854 1,29561E-12 
 Fonte: Autores (2016) 

 

 O gráfico 3 mostra o resultado referente a análise da Regressão Linear 

Simples que por mais que as ações do IBOVESPA tenha alguma relação no retorno 

das ações das empresas selecionadas do setor de energia, ela indica a ausência de 

tendência da dispersão da amostra, o que é positivo, pois esta indica a ausência de 

autocorrelação dos resíduos. 

Gráfico 3- Dispersão dos retornos diários (Ret. IBOVESPA Dia - Ret. Coelce Dia) 

Fonte: Autores (2016) 

O retorno diário da Coelce onde este localizado no eixo Y do gráfico, e o 

IBOVESPA como uma ação independente localizado no eixo X. Onde foi uma 

analise de todo o ano de 2015, os quadrados demonstram os retornos da Coelce e o 
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IBOVESPA que é demonstrado através da linha de tendência, e o resultado 

mostrado na equação dentro do gráfico de dispersão com o resultado: 

 

  Coelce: y = 0,2378 x – 0,0001 

     R² = 0,13 

  

A tabela 14 mostra os resultados obtidos através do teste de Regressão 

Linear Simples, para comprovar se possui uma existência de correlação entre as 

variáveis de retorno diário entre as empresas Light e IBOVESPA utilizando o 

software Excel. Com isso é possível estabelecer uma equação que descreva a 

correlação entre as variáveis. O resultado da regressão foi significante a 1%, exceto 

no intercepto (quando X= 0). 

Tabela 14– Teste de Regressão (Ret. IBOVESPA Dia – Ret. Light Dia) 

Estatística de regressão 
    R múltiplo 0,353971696 
    R-Quadrado 0,125295961 
    R-quadrado ajustado 0,122879652 
    Erro padrão 0,022883689 
    Observações 364 
    

      ANOVA 
       gl SQ MQ F F de significação 

Regressão 1 0,027154174 0,027154174 51,85426841 3,48511E-12 
Resíduo 362 0,189566089 0,000523663 

  Total 363 0,216720262       

        Coeficientes Erro padrão Stat t Valor-P 
 Interseção -0,001669738 0,001199704 -1,391790898 0,164840277 

 RET. IBOVESPA DIA 0,491427234 0,068244391 7,200990794 3,48511E-12 
 Fonte: Autores (2016) 

 O gráfico 4 mostra o resultado referente a analise da Regressão Linear 

Simples que por mais que as ações do IBOVESPA tenha alguma relação no retorno 

das ações das empresas selecionadas do setor de energia, ela indica a ausência de 

tendência da dispersão da amostra, o que é positivo, pois esta indica a ausência de 

autocorrelação dos resíduos. 

 

 

 

 



21 
 

 

Gráfico 4- Dispersão dos retornos diários (Ret. IBOVESPA Dia - Ret. Light Dia) 

Fonte: Autores (2016) 

O retorno diário da Light onde este localizado no eixo Y do gráfico, e o 

IBOVESPA como uma ação independente localizado no eixo X. Onde foi uma 

analise de todo o ano de 2015, os quadrados demonstram os retornos da Light e o 

IBOVESPA que é demonstrado através da linha de tendência, e o resultado 

mostrado na equação dentro do gráfico de dispersão com o resultado: 

 

   Light: y = 0,4914 x – 0,0017 

       R² = 0,1253 

  
A tabela 15 mostra os resultados obtidos através do teste de regressão linear, 

para comprovar se possui uma existência de correlação entre as variáveis de retorno 

diário entre as empresas CPFL e IBOVESPA utilizando o software Excel. Com isso é 

possível estabelecer uma equação que descreva a correlação entre as variáveis. O 

resultado da regressão foi significante a 1%, exceto no intercepto (quando X= 0). 
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Tabela 15– Teste de Regressão (Ret. IBOVESPA Dia – Ret. CPFL Dia)  

Estatística de regressão 

    R múltiplo 0,462037129 

    R-Quadrado 0,213478309 

    R-quadrado ajustado 0,211305597 

    Erro padrão 0,016985909 

    Observações 364 

    

      ANOVA 

       gl SQ MQ F F de significação 

Regressão 1 0,028348444 0,028348444 98,25431211 1,19387E-20 

Resíduo 362 0,104444645 0,000288521 

  Total 363 0,132793089       

        Coeficientes Erro padrão Stat t Valor-P 

 Interseção -0,000599218 0,000890506 -0,672895765 0,501442924 

 RET. IBOVESPA DIA 0,502117709 0,050655864 9,912331316 1,19387E-20 

 Fonte: Autores (2016) 

 

 O gráfico de dispersão abaixo mostra que por mais que as ações do 

IBOVESPA tenha alguma relação no retorno das ações das empresas selecionadas 

do setor de energia, ela indica a ausência de tendência da dispersão da amostra, o 

que é positivo, pois esta indica a ausência de autocorrelação dos resíduos. 

Gráfico 5 – Dispersão dos retornos diários (Ret. IBOVESPA Dia - Ret. CPFL Dia) 

Fonte: Autores (2016) 

 Os gráficos de dispersão apresentados mostraram que os resultados são 

significantes, mas não dependentes. Os resíduos aparentemente não mostram a 

correlação dos dados. Não há tendência na dispersão dos resíduos, o que é ideal 

para aos testes estatísticos. 
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 O retorno das ações das concessionárias de energia elétrica analisadas neste 

estudo mostrou de acordo com as tabelas acima que o mesmo é justificado pela 

variável IBOVESPA. Mas o fato do retorno ser maior ou não, não é explicado pelas 

diferenças de variâncias. 

 
5. CONCLUSÃO 

 O presente estudo teve como objetivo mostrar se o retorno do IBOVESPA 

explica o retorno das ações das concessionárias de energia elétrica. Foram 

considerados os testes T para duas amostras presumindo variâncias diferentes, 

teste F para duas amostras e a analise de Regressão Linear Simples. Os resultados 

apresentados neste estudo sugerem que o retorno das ações do IBOVESPA podem 

influenciar no retorno das ações das concessionárias de energia selecionadas, mas 

testes adicionais não paramétricos são sugeridos para tal confirmação. O ideal seria 

utilizar a metodologia de estudo de eventos que é definida por: 

 Segundo Machado (2008) “o estudo de evento é uma técnica de pesquisa 

empírica, utilizada nas áreas de contabilidade, economia e finanças, em que se 

estudam os impactos de eventos econômicos e financeiros no valor das empresas, 

mais especificamente no comportamento dos preços e retornos no mercado 

financeiro”. 

Segundo Machado (2008, apud Campbell, Lo e Mackinley, 1997, p. 13-39), 

definem seis etapas do estudo de evento: definição do evento, critério de seleção, 

medição dos retornos normais e anormais, procedimento de estimativa, 

procedimento de teste, resultado empíricos e interpretações e conclusões. Porém, 

pela dificuldade de mensurar a data exata da divulgação do evento, não se foi 

possível analisar a influencia doa eventos como a divulgação do reajuste no preço 

das ações das empresas de energia elétrica.  

Sugere-se que futuros estudos a respeito desse tema sejam feitos 

considerados outras variáveis que não foram trabalhadas no presente estudo, como 

por exemplo, a participação dos governos Estaduais no capital das empresas ora 

estudadas, entre outras no período de 02 de Janeiro de 2015 a 31 de dezembro de 

2015. 

Muito embora não tenha sido possível se chegar a uma conclusão definitiva a 

respeito do IBOVESPA no preço das ações das empresas do setor elétrico 

selecionadas, o estudo buscou trazer á luz da ciência um tema até então pouco ou 
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nada desenvolvido em pesquisas, mas futuras pesquisas poderão enriquecer esses 

achados ao inserir novas variáveis, novas empresas e novos períodos. 
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