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Resumo: O crescente movimento do mercado de capitais e principalmente a formação de 
poupança são fatores de relevante importância para o desenvolvimento do país. O volume de 
ações negociadas na Bolsa de Valores de São Paulo-BOVESPA tem sofrido aumentos 
consideráveis nos últimos anos, o que indica um amadurecimento frente ao investimento em 
empresas de capital aberto. Partindo-se dessas constatações, este trabalho apresenta a 
análise dos coeficientes de correlação dos valores das ações cotadas na Bolsa de Valores de 
São Paulo a fim de delinear seu inter-relacionamento e relacionamento espacial. 
Inicialmente, trabalha-se com a hipótese de que é possível comprovar por meio de análises 
do coeficiente de correlação entre os valores de ações que se pode basear tanto em valores 
passados de ações como também em conjuntos de valores  de outras ações  para se fazer 
previsão de seus valores. O comportameto da correlação é apresentado para comprovar o 
relacionamento citado. 
Palavras-chave: Mercado de capitais; Bolsa de Valores de São Paulo; Cotações de ações; 
Coeficiente de correlação; Previsão de valores. 

1. Introdução 
Os investimentos em capitais e recursos humanos que objetivam o acúmulo de capital 

produtivo e aumento da produtividade são fatores que estão diretamente relacionados com o 
desenvolvimento sustentável na economia de um país. 

Quando os investimentos são direcionados para as melhores alternativas, ou seja, as 
que apresentam melhores retornos, o crescimento da economia do país ocorre de forma mais 
acelerada (BOVESPA, 2000a). 

Segundo Ross, 1995, o papel do mercado financeiro é promover o encontro entre dois 
interesses que se convergem, ou seja, o de adquirir recursos e o de poupar recursos. O 
mercado financeiro é de extrema importância na sociedade contemporânea, pois “permite 
ajuste permanente das necessidades e das capacidades de financiamento dos agentes 
econômicos – empresas, instituições financeiras, particulares, Estado e coletividades 
públicas” (Saint-Geours, 1998). 

Existe, em especial no sistema financeiro, um agente ao qual se pretende neste 
trabalho, dar ênfase: A Bolsa de Valores. 

As bolsas de valores são associações civis, sem fins lucrativos que exercem funções de 
interesse público. O papel das bolsas de valores é disponibilizar um mercado para cotação dos 
títulos nela negociados. As bolsas de valores por meio de seus pregões diários estimulam a 
liquidez das aplicações de curtos e longos prazos. Além disso, por meio dessas associações é 
possível vislumbrar uma importante meta do capitalismo moderno: a captação de recursos 
provenientes da poupança do grande público para empresas em desenvolvimento, a fim de 
que estas façam uso do capital investido para sua expansão (BOVESPA, 2006b). 

O Brasil experimenta, atualmente, inúmeras mudanças em sua economia onde 
avançam formas organizadas de produção, elevam-se a produtividade e a competição. 

O interesse por parte das empresas com relação à abertura de capital tem aumentado 
característica essa que se deve ao fato de que o novo paradigma produtivo impõe um aumento 
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de capital. Também contribuem para isso a estabilização e a retomada do crescimento da 
economia, bem como à ausência de velhos mecanismos de financiamento. 

Algumas empresas, que não consideravam o mercado de capitais como uma fonte de 
financiamento até pouco tempo, começam a mudar sua postura. Para reforçar ainda mais esse 
paradigma, nascem as empresas que não possuem alguns dos vícios tradicionais e visam o 
mercado de capitais como uma alternativa de aquisição de recursos. 

Em geral, o preconceito que eliminava possibilidades das empresas pleitearem 
financiamento junto ao mercado de capitais, está sendo substituído por uma visão ampla que 
valoriza sua importância como fonte de financiamento e que vê no seu desenvolvimento, 
condições para o crescimento sustentado. 

Apesar das mudanças favoráveis ao desenvolvimento do mercado de capitais citadas 
acima, estas não se fazem suficientes para se garantir o desenvolvimento. É fundamental que 
seja concebida, estruturada e aplicada para que se permita o real desenvolvimento do mercado 
de capitais no Brasil. 

Há hoje muitos aspectos que impedem esse desenvolvimento. Muitos deles não 
possuem uma solução à curto prazo. Pode-se citar a estrutura tributária que não incentiva e, 
além disso, onera as operações de renda variável com o CPMF, a falta de estrutura para 
administração da Comissão dos Valores Mobiliários e o estoque de ações preferenciais. 

Os maiores problemas são a falta de papéis de qualidade no mercado, de empresas 
bem estruturadas, sólidas e com boas perspectivas de crescimento. 

Inúmeros trabalhos acadêmicos indicam que a proteção oferecida aos minoritários por 
parte de alguns países se traduz em alguns pontos interessantes para o desenvolvimento do 
mercado como: Mercados relativamente maiores, menor concentração de propriedades, maior 
número de empresas abertas, entre outras. 

Quanto ao desenvolvimento do mercado, existem algumas questões que necessitam ser 
explicadas. Uma delas é o fato de que o impacto da globalização seria responsável pela 
exportação do nosso mercado de capital e conseqüente pelo fim do mercado acionário 
brasileiro. Na verdade o lançamento de ações no Brasil e ADRs (American Depositary 
Receipts) no exterior não é de tal gravidade. A abertura de ADRs implica que as empresas 
tenham uma contabilidade mais transparente. Temos também muitas empresas que pelo seu 
perfil, jamais chegarão ao mercado internacional. São estas as empresas médias, que 
integrarão assim a Bolsa Brasileira (BOVESPA, 2000c). 

Com base nestas informações e valendo-se, portanto, da importância que a Bolsa de 
Valores tem para o desenvolvimento sustentável da economia, desenvolveu-se esse trabalho 
com o objetivo de utilizar o conceito estatístico de correlação para verificar quais são os 
relacionamentos entre os valores das ações de empresas que integram o movimento de 
negociações da Bolsa de Valores de São Paulo – BOVESPA. Tem-se a hipótese de que 
através da análise da correlação, é possível reunir elementos suficientes para que se possa 
afirmar a possibilidade de se fazer previsão dos valores de ações através do relacionamento 
dela com seus valores do passado e do relacionamento com outras ações. 

  

2. Coleta de dados 
Para o desenvolvimento deste trabalho, foi necessária a coleta de dados dos valores de ações que são negociad
A BOVESPA disponibiliza para todos os dias de negociação e para cada ação, os seguintes critérios de valori
Para o desenvolvimento deste trabalho, foram consideradas para todos os critérios de valorização citados acim
A seguir, será especificado como foram apurados os dados o que revelará a finalidade de se obter o conjunto 

Primeiramente, optou-se por definir o período em que seriam considerados os dados. 
Foi definido que se utilizariam dados de pelo menos dois anos para que se tivesse uma 
quantidade significativa de dados, por este motivo, foi selecionado o período entre dia 
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02/01/2004 e 06/07/2006, o que compreende um total de 625 dias úteis. Neste período 
participaram do movimento um total de 687 ações distintas. Entre estas, foram selecionadas 
68 ações, que correspondem àquelas que foram negociadas em todos os dias úteis 
considerados.  
Das 68 ações pré-selecionadas, foram excluídas em um segundo momento 21 ações, sendo as quais que sofre
de abertura, mínima, média, máxima e fechamento referentes a 625 dias de negociação. 

Todos os tratamentos dos dados foram desenvolvidos valendo-se do Software 
Matlab® e todo o desenvolvimento da análise foi procedida fazendo-se uso do software 
Microsoft Excel®. 

 

3. Análise de dados 

3.1 Coeficiente de Correlação 
 Como um pré-requisito para o cálculo da correlação, primeiramente os dados foram 

tratados sobre o conceito da covariância e posteriormente sobre conceito de correlação. 
Em muitas situações é interessante ter ciência da existência ou não de relações entre 

variáveis de estudo. Para qualquer tomada de decisão, é de grande valia tanto a informação da 
existência de uma relação linear entre as variáveis quanto a do conhecimento do grau de 
intensidade dessa relação (Smailes & Mcgrane, 2002). 

Consideremos as variáveis x e y não independentes. Pode-se dizer que se elas 
estiverem estreitamente relacionadas, o conhecimento dos valores de uma delas nos diz muito 
sobre o valor da outra. Ao contrário do que ocorre se o relacionamento entre as duas for fraco. 

O valor que mede o quanto dependentes, uma variável está da outra de forma linear, é 
a covariância, que é dada por: 

( ) ( )( )
1

1cov ,
1

n

i i
i

x y x x y y
n =

= − −
− ∑  (1) 

onde x  denota a média da amostra da variável x e y a média da amostra da variável y. 
A covariância é a medida de associação entre duas variáveis de forma linear. Pode 

assumir valores positivos e negativos. Valores positivos indicam uma relação linear positiva 
entre as variáveis, ou seja, quando uma variável tem tendência ao crescimento ou 
decrescimento, a outra segue a mesma tendência, já valores de correlação negativos indicam 
uma relação linear negativa entre as variáveis, ou seja, quando uma variável tem tendência ao 
crescimento, a outra tem tendência ao decrescimento. 

Porém há um problema no uso da covariância com relação a intensidade. O valor da 
covariância depende de unidades de medidas usadas para as variáveis x e y. Portanto se for 
considerado o cálculo da covariância para duas variáveis, x e y com uma unidade de medida A 
e em seguida, considerado para as mesmas variáveis x e y com uma unidade de medida B 
diferente de A, obter-se-á valores de covariância diferentes, quando na realidade, não existe 
diferença alguma na relação entre as variáveis (Anderson, Sweeney, Williams, 2003). 

A partir deste princípio, se passa a fazer uso do coeficiente de correlação, que é uma 
grandeza possível de ser utilizada de forma direta para medir o relacionamento linear entre as 
variáveis.Os valores que a correlação pode assumir estão entre -1 e 1. O valor -1 indica uma 
perfeita correlação linear negativa. O valor 1 indica uma perfeita correlação linear positiva. 

Costuma-se representar a correlação entre as variáveis x e y para cálculo em amostra 
de  r(x, y). Esta é dada pela fórmula a seguir: 

( ) ( )cov ,
,

x y

x y
r x y

σ σ
=  (2) 
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onde σx denota o desvio padrão da amostra de x e σy é o desvio padrão da amostra de y 
(Downing & Clark, 2003) 

 

3.2 Desenvolvimento da análise 

Para o primeiro objeto de análise, foi feito um estudo do coeficiente de correlação 
entre as ações para cada critério de valorização. Cada ação em cada critério de valorização é 
representada por valores de 625 dias de negociação. Considerou-se esse conjunto de valores 
que descrevem a trajetória de cada ação e calculou-se o coeficiente de correlação desta com 
cada uma das 46 ações. Esse processo se deu para que pudesse ser conhecido qual o 
relacionamento entre cada um dos pares de ações. As tabelas 1 e 2 abaixo ilustram esse 
processo. 

 

                     

Dia EBTP4       VALE5       BRTP3       SBSP3 TNCP4
1 0,009800 152,000000 0,019150 0,165000 0,000630
2 0,009850 158,500000 0,019570 0,172400 0,000630
3 0,009970 160,000000 0,019640 0,173900 0,000640
4 0,009820 164,000000 0,019980 0,170000 0,000620
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .

622 0,006680 45,230000 0,029140 0,207470 0,000420
623 0,006680 45,440000 0,029400 0,210000 0,000450
624 0,006640 44,700000 0,028610 0,208000 0,000440
625 0,006630 44,850000 0,027930 0,213010 0,000430

          Código de identificação da ação

 
Tabela 1 - Representação do critério de valorização “máximo” de 5 ações distintas. 
  

                                                     

EBTP4
EBTP4 1,000000
VALE5 0,708319
BRTP3 -0,591723
SBSP3 -0,002741
TNCP4 0,738528

Coef correlação

 
Tabela 2 - Representação do coeficiente correlação da ação EBTP4 com demais relacionadas. 

 

Esse procedimento foi realizado com todos os pares de ações, obtendo-se portanto 
uma matriz quadrada de ordem 47 com todos os elementos da diagonal principal iguais a 1 
(Pois os elementos da diagonal principal representam o cálculo do coeficiente de correlação 
entre uma determinada ação consigo mesma) que representa os coeficientes de correlação 
entre todos os pares de ações. 

Com posse da matriz que representa os coeficientes de correlação, foram destacados 
os três maiores índices de relacionamento de cada uma das 47 ações. Obteve-se com este 
agrupamento, um total de 141 valores de correlação para cada critério de valorização, e com 
base nesses índices foram feitos os cálculos da média de cada uma das amostras, do desvio 
padrão de cada amostra, da proporção de elementos que são maiores ou iguais à 0,7. Também 
foram feitas inferências quanto à população utilizando um nível de confiança de 95% para 
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média e para a proporção de elementos maiores ou iguais à 0,7. A tabela 3  a seguir mostra os 
valores obtidos: 

 

Abertura Mínima Média Máxima Fechamento
Média amostra 0,789364 0,790538 0,790741 0,789848 0,788670

Desvio Padrão amostra 0,156359 0,157275 0,156003 0,155184 0,156765
Proporção (>=0,7) amostra 0,716312 0,687943 0,716312 0,716312 0,709220

Erro Média população 0,021659 0,021786 0,021610 0,021496 0,021715
Erro Proporção (>=0,7) população 0,062444 0,064182 0,062444 0,062444 0,062906

                       Critérios de valorização

 
Tabela 3- Resultados obtidos na análise da correlação dos critérios de valorização. 

 

Pode-se observar a considerável proximidade entre os valores das médias, desvios 
padrões e proporções entre os critérios de valorização das ações, o que permite afirmar que os 
critérios se comportam de forma semelhante. 

Num segundo momento da análise de dados, foram selecionados os dados do critério 
de valorização média com a justificativa de que este critério representa toda a classe de 
critérios de valorização. 

Foram calculados os coeficientes de correlação do conjunto de dados que representa a 
trajetória de cada ação até o último dia de cotação com o mesmo conjunto de cotações desta  
ação porém com informações de um dia anterior ao último. Esse processo de repetiu com a 
comparação até o conjunto de informações de 15 dias anteriores ao último. Decidiu-se efetuar 
esse procedimento com a intenção de analisar o quanto está relacionado o conjunto de 
cotações de cada ação com os conjuntos que representam os 15 dias imediatamente anteriores 
ao último dia considerado. Obviamente respeitou-se o pré-requisito para o cálculo do 
coeficiente de correlação que os conjuntos que são comparados têm que conter o mesmo 
número de elementos, sendo assim, a cada dia que foi subtraído do conjunto de dados, foi 
também retirado o primeiro elemento do conjunto base que é  que contem informações até o 
último dia considerado. 

Como resultado dessa análise, tem-se que, para todas as ações, conforme  aumenta-se 
a distância entre o último dia e o dia analisado, ocorre a diminuição do coeficiente de 
correlação. 

Obteve-se um resultado muito expressivo com relação a esses índices. Pode-se afirmar 
quanto aos dados amostrais que a média de todos os 705 coeficientes de correlação 
calculados(15 índices por ação para uma quantidade de 47 ações)  é de 0,924763, o desvio 
padrão é igual a 0,062947, a proporção de elementos que são maiores ou iguais a 0,9 é de 
71,21%. Com relação a inferências populacionais, pode-se afirmar com 95% de confiança que 
a média está entre 0,920864 e 0,928663. Com a mesma confiança pode-se afirmar que a 
proporção de elementos que são maiores ou iguais a 0,9 está entre 68,40% e 74,01%. 

Os gráficos abaixo ilustram o comportamento de duas das ações com relação a essa 
análise. Conforme já foi dito acima, para todas as 47 ações verificou-se o mesmo 
comportamento, ou seja, os coeficientes de correlação de todas ações conforme vão sendo 
comparados dias mais distantes, são decrescentes. 
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Gráfico 1 – Determinado pelos valores da ação ITSA4 
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Gráfico 2 – Determinado pelos valores da ação EBTP3 

 

Foi também desenvolvido o gráfico 3, que representa a média dos valores de todas as 
ações com relação a análise de correlação com cotações de dias anteriores. A seguir, é 
apresentado o gráfico: 
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Gráfico 3 – Determinado pelos valores da média de cada dia para todas as ações. 

 

Este gráfico ilustra claramente a diminuição dos valores de correlação conforme os 
dias analisados são mais distantes do último dia. Como citado anteriormente, para todas as 
ações observou-se o comportamento decrescente. O gráfico 3 que representa a média, ilustra 
de forma análoga o comportamento de cada ação. Deve-se atentar ao resultado que o gráfico 
demonstra para o 15° dia analisado. O valor da medição do coeficiente de correlação média 
para este dia é de 0,862720, o que é um valor muito expressivo para tal distância entre os dias. 

 

4. Conclusão 
Verificou-se durante a execução da análise, os coeficientes de correlação de ações da 

Bolsa de Valores de São Paulo. Com o primeiro objeto de análise onde se conseguiu obter os 
resultados da média, desvio padrão, proporção de valores que são maiores ou iguais a 0,7, erro  
para a média na população e erro na proporção para a população,  observou-se  que os valores 
são consideravelmente expressivos, ou seja, tem-se muito bons objetos de comparação para os 
valores das ações. Pode se afirmar conforme os cálculos apresentados que os dados 
comparados não estão dispostos de uma forma aleatória. Através do segundo objeto de 
análise, onde houve a comparação entre as cotações das ações com os dias anteriores, pode se 
mostrar o quanto um conjunto de cotações está relacionada com os dias anteriores. Para todas 
as ações analisadas, houve um decrescimento quanto mais distante era o dia analisado, do 
último dia da análise. Para o cálculo da proporção entre os valores de correlação para este 
objeto de análise, obteve-se um número expressivo de 71,21% de valores de correlação 
maiores ou iguais a 0,90. Para a inferência que foi feita à população com relação a proporção, 
obteve-se com 95% de confiança os valores entre 68,40% e 74,01%. Com relação à inferência 
da média populacional, o resultado também seguindo o mesmo nível de confiança de 95%  foi 
estabelecido entre 0,920864 e 0,928663, o que é um extremamente relevante. Com base nos 
resultados obtidos, chega-se à conclusão de que como se tem ações com conjunto de valores 
muito bem correlacionados em relação a outras ações e que também os valores das ações no 
passado têm uma correlação com um comportamento crescente conforme a distância entre os 
dias comparados diminui, pode-se usar estes critérios para se fazer cálculo da previsão dos 
valores de ações. 
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