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Artigo
administração

1. INTRODUÇÃO

Com o intuito de aplicar os conceitos aprendidos 

ao longo do curso de Métodos Quantitativos aplicados 

à Administração, esse trabalho desenvolve um 

instrumento útil para a análise de dados que o Excel 

não dispõe dentro de suas ferramentas. A partir 

de um banco de dados, composto pelos retornos 

de ações no período de quarenta meses de cinco 

empresas do setor siderúrgico de capital aberto, 
este trabalho faz um teste de hipóteses relacionadas 

à distribuição normal. Esse foi o meio encontrado 

para se operacionalizar aquilo que foi desenvolvido 

no Excel e testar uma variável de grande interesse 

empresas e mercado de capitais. 

A distribuição Normal é uma das mais 

conhecidas dentre as distribuições contínuas de 

probabilidade e também uma das mais importantes 
em estatística. Essa importância se deve ao fato 

de que muitas variáveis aleatórias de ocorrência 

natural ou de processos práticos obedecem a esta 

distribuição. A comprovação de sua ocorrência na 

análise de um dado número de variáveis, possibilita 

a realização de inferências e previsões acerca das 

mesmas com grande chance de acerto. 

No Brasil, estudos ligados ao mercado 

de capitais, retorno de ações, dentre outros 

semelhantes, vêm sendo cada vez mais difundidos 
e estimulados, principalmente por investidores 

e empresas que precisam estar cada vez mais 

informadas e atualizadas quanto ao mercado no qual 

estão inseridas, principalmente se considerarmos a 

competição em nível global que existe na atualidade 

e a busca por sobrevivência no longo prazo.

Dados esses pressupostos, este artigo se 

orienta pela seguinte indagação: O retorno mensal 

Jarque-Bera?
Portanto, o objetivo geral deste trabalho foi 

brasileiras do setor siderúrgico considerando o 

período de quarenta meses. Para tanto, procurou-

se: (a) compreender o conceito bem como os 

pressupostos da distribuição Normal; (b) entender as 

os pressupostos do teste Jarque-Bera, bem como o 

teste Qui-quadrado; (d) desenvolver uma ferramenta 

computacional em VBA que realize o teste Jarque-
Bera no Microsoft Excel; e (e) testar se as ações de 

empresas brasileiras do setor siderúrgico seguem 

uma distribuição Normal.

Ressalta-se que o setor siderúrgico foi 

selecionado devido à facilidade de acesso aos dados 

e também por uma questão de delimitação do estudo. 

Outro fator é que esse é um setor tradicional da 

economia e de relativa importância, principalmente 

no estado de Minas Gerais.

2. METODOLOGIA

pesquisa proposta por Vergara (2000), essa pesquisa 
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“Range”, desenvolvida pela Microsoft

A última camada, de serviço de dados, trata 

do armazenamento e gerenciamento dos dados, da 

disposição lógica e física em que os dados estão 

armazenados, os protocolos de comunicação, a 
segurança, sincronia, acesso e uso dos dados. Este 

serviço é executado pelo próprio Microsoft Excel.

4. DISTRIBUIÇÃO NORMAL, 
ASSIMETRIA E CURTOSE

A Distribuição Normal é uma das mais 

importantes distribuições de estatística. Ela envolve 

variáveis contínuas e também é conhecida como 
distribuição de Gauss; além de ser uma das 

distribuições conhecidas como funções de densidade 

de probabilidade contínua, que aparecem em razão de 

processos de mensuração em variáveis de interesse 

(LEVINE et al., 2005).

Uma das caracter ísticas que distingue 

uma variável discreta de outra contínua é que a 

probabilidade relativa a um determinado valor exato, 

partindo de uma distribuição contínua, é igual a zero. 

Por outro lado, essa probabilidade pode ser calculada 
para uma série de valores que ocorram dentro de 

uma amplitude ou intervalo quando se dispõe de 

uma expressão matemática que representa a variável 

contínua.

A obtenção desses tipos de resultados envolve 

recursos matemáticos complexos como o cálculo 

de integrais. Mas a ampla utilidade da Distribuição 

Normal levou ao desenvolvimento de tabelas especiais 

de probabilidade, no intuito de eliminar a necessidade 
de realização desses cálculos trabalhosos.

Segundo Levine et al. (2005, p. 206), a 

importância desta distribuição está ligada a três 

razões principais:

“Inúmeras variáveis contínuas parecem 1. 

dela.

2. 

probabilidade discreta.

3. 

a inferência estatística clássica devida à sua 

Vale ressaltar que, na realidade, excluindo-
se raras exceções, as distribuições são apenas 

aproximadas da normal, tendo propriedades que se 

aproximam das propriedades teóricas apresentadas 

acima.

Para a Distribuição Normal, a função densidade 

de probabilidade normal é fornecida pela equação 

abaixo, em que: e é a constante matemática 

aproximada a 2,71828, é a média aritmética da 

Num primeiro momento foi apresentado um 

referencial teórico acerca dos temas relacionados ao 

tema tratado. Esse referencial foi levantado a partir 

de fontes secundárias, as quais incluem livros de 

e manual do software EViews.

Na segunda parte, foi apresentada a ferramenta 

do Excel desenvolvida através do VBA (Visual Basic 

for Applications) para aplicação da fórmula de Jarque-

Bera. Observa-se que os dados para análise foram 

coletados do site da Info-money disponível na WEB 

(www.infomoney.com.br).

Cabe salientar também, que este trabalho 
limitou-se à análise de empresas do setor siderúrgico. 

Dessa forma, nossa amostra compreende o retorno 

mensal das ações das cinco maiores empresas do 

setor siderúrgico segundo o site do Instituto Nacional 

de Investidores (INI - www.ini.org.br) no período de 

quarenta meses. 

3. PROJETO E DESENVOLVIMENTO DO 
SUPLEMENTO PARA O MICROSOFT  
EXCEL

Com o objetivo de implementar o teste 

estatístico de normalidade denominado Jarque-

Bera, foi desenvolvido um suplemento para o 

Microsoft Excel projetado com arquitetura de 

aplicações multicamadas. Desta forma, foi utilizada 

uma abordagem conceitual e lógica que separou as 

funcionalidades do programa em três categorias de 

serviço: serviço de apresentação, serviço de negócio 

e serviço de dados (COELHO, 2006).
Na primeira categor ia de serviço, que 

desenvolvidos dois formulários para a entrada dos 

dados e a apresentação das informações geradas 

pelo suplemento: o formulário principal (formJB) 

e o formulário de informações do suplemento 

(formAbout). Além disso, foram desenvolvidos 

métodos para validação dos dados inseridos pelo 

usuário e sua posterior transferência de maneira 
formatada para a camada de negócios, de modo a 

serem processados.

A camada de negócio é responsável por 

e o usuário e aplicar toda a lógica de tratamento dos 

dados através de seus próprios algoritmos ou fazendo 

chamadas a componentes de terceiros (como, por 

exemplo, para o cálculo das principais medidas da 

estatística descritiva). Além disso, esta categoria 

de serviço isola o resto do aplicativo de tudo o que 
esteja relacionado à manipulação dos bancos de 

dados, inclusive as funcionalidades e os detalhes da 

implementação física. A parte responsável pela lógica 

de acesso aos dados das planilhas do Excel é a classe 
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população, é a constante matemática aproximada 

a 3,14159,  é o desvio-padrão da população, 

e X é qualquer valor da variável contínua onde 

Sendo “e” e “e” constantes, a Distribuição 

normal depende da média aritmética e desvio-padrão 

da população; portanto, para cada combinação destes 

parâmetros, uma distribuição normal diferente será 

gerada.

Como dito anteriormente, a formulação 

de uma tabela facilita os cálculos e não exige a 
utilização dessa fórmula, mas para tanto é necessária 

a padronização dos dados, uma vez que existe um 

variável aleatória (X) em uma variável aleatória 

normal padronizada (Z), que possui média aritmética 

Utilizando a variável normal padronizada, 

se obtém uma nova função de densidade de 

probabilidade (f(Z)):

Assim, convertendo um conjunto distribuído de 

forma normal para sua forma padronizada, quaisquer 

probabilidades desejadas podem ser determinadas 

através da tabela de distribuição normal acumulada 

padronizada, que pode ser encontrada na maioria 

dos livros de estatísticas que tratam do assunto ou 

nos pacotes estatísticos de softwares.

A assimetria, medida importante para teste 

Jarque-Bera, representa a maneira pela qual os 

dados estão distribuídos. Segundo Levine et al.
(2005), ela está relacionada ao conceito do formato 

da distribuição. O cálculo da assimetria de uma 

distribuição se dá através da fórmula abaixo, em 

que n é o número de observações,  a média e s o 

desvio padrão.

A assimetria pode ser zero (como na distribuição 

normal), positiva (à direita), ou negativa (à esquerda). 

A curtose, por sua vez, mede a concentração relativa 

de valores no centro da distribuição, em relação às 

caudas. Ela indica, portanto, o grau de afunilamento 

e de achatamento do formato da distribuição. 

A curtose possui a curva normal como 

referência. A distribuição normal tem essa medida 
igual a 3. Valores positivos de curtose indicam uma 

distribuição mais afunilada (leptocúrtica) enquanto 

valores negativos indicam uma distribuição mais 

achatada (platicúrtica). A distribuição normal é 

feito através da fórmula abaixo, onde kk

de curtose, n o número de observações,  a média 

e s é o desvio padrão.

Qualifica-se o formato da distribuição de 

acordo com o sinal da curtose: leptocúrtica (K > 3), 

5. TESTE QUI-QUADRADO PARA 
INDEPENDÊNCIA

De acordo com Magalhães e Lima (2004) em 

termos práticos, é comum se ter observações de uma 

variável aleatória cuja distribuição na população é 

desconhecida e não se tem nenhum parâmetro que 

qualquer forma, o modelo proposto pode ser testado 

através do chamado Teste de Aderência que usa a 
distribuição Qui-quadrado.

O teste Qui-quadrado visa verificar se 

as distribuições de duas ou mais amostras não 

a determinada variável.  Quando se tem uma tabela 

de contingência com l linhas e c colunas, o Teste 

Qui-quadrado pode ser utilizado como um teste de 

independência nas respostas combinadas para duas 

varáveis categóricas.
Primeiramente, determina-se H0. As variáveis 

são independentes, ou as variáveis não estão 

associadas; estabelece-se, então, o nível de 

Em seguida, determina-se a região de rejeição 

de H0 e o valor dos graus de liberdade , sendo 

encontrar, portanto, o valor do Qui-quadrado tabelado. 

O teste pode ser calculado através da fórmula abaixo, 
onde O representa o valor observado:
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Para encontrar o valor esperado (E), utiliza-se 

a fórmula a seguir:

A estatística do teste  é igual à diferença ao 

quadrado entre as freqüências observada e esperada, 

dividida pela freqüência esperada em cada célula 

da tabela somada ao longo de todas as células da 

tabela (LEVINE et al., 2005). Sendo o Qui-quadrado 

calculado maior do que o tabelado, rejeita-se H0 em 

prol de H1. Há dependência ou as variáveis não estão 

associadas.

6. O TESTE JARQUE-BERA

O teste Jarque-Bera é realizado para calcular 

o grau de adequação da distribuição de uma série à 

distribuição normal, para grandes amostras. Ele 

baseia-se nas diferenças entre assimetria e curtose 

da distribuição da série em relação à distribuição 

normal. Seu cálculo é feito através da fórmula abaixo, 
onde n é o número de observações, A é a assimetria, 

C é a curtose e k 

usados.

Segundo Gujarati (2000), em uma distribuição 

normal, o valor da assimetria é 0 e o da curtose é 3, 

portanto (C-3) representa o excesso de curtose. O 
teste Jarque-Bera testa se os valores de assimetria 

e curtose calculados se afastam das normas de 0 
e 3. 

Testamos, então, a hipótese nula de que a 

amostra foi extraída de uma distribuição normal 

contra a hipótese alternativa de que ela não 
segue uma distribuição normal. Sob a hipótese 

nula de normalidade, a estatística Jarque-Bera 

segue distribuição qui-quadrado com 2 graus de 

liberdade.

A estat ís t ica Jarque-Bera resulta na 

probabilidade observada, que deve ser maior que 

o alpha proposto para que a hipótese nula não seja 

rejeitada. Caso contrário, se a probabilidade calculada 

for menor que o valor observado, a hipótese de 

normalidade deve ser rejeitada.

7. RESULTADOS

Para a operacionalização do teste Jarque-Bera 

a partir do suplemento desenvolvido, foi coletado 

um banco de dados com os retornos mensais das 

     (soma da linha 1) (soma da coluna 1)

              (total das observações)


ações de 5 empresas do setor siderúrgico que atuam 

no Brasil. São elas: Siderúrgica Nacional (CSNA3), 

Gerdau (GGBR4), Belgo Mineira (BELG3), Acesita 

(ACES4) e Usiminas (USIM5).

A hipótese nula consiste em considerar que 
a distribuição dos retornos das ações segue uma 

distribuição Normal. A hipótese alternativa consiste 

em considerar que a distribuição dos retornos das 

ações não segue uma distribuição normal.

As etapas para a realização do teste no Excel 

são as seguintes:

Opção Ferramentas, Suplementos, Jarque-Bera;iv) 

No campo intervalo de entrada, selecionar os v) 

dados da amostra a ser testada;

No campo intervalo de saída escolher a célula vi) 

onde será exibido o resultado do teste;

vii) 

Após executar o suplemento no Excel, testando 
a normalidade dos retornos das ações de cada 

empresa, alcançaram-se os resultados apresentados 

abaixo. Para a melhor visualização da normalidade 

ou não dos dados da amostra, foram construídos 

histogramas para cada uma das cinco amostras.
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Os resultados mostraram que os retornos se 

aproximam de uma distribuição normal, de acordo 

com o teste Jarque-Bera e a amostra utilizada. Os 

valores-p encontrados comprovam essa inferência, 

pois todos excederam o nível de significância 
estabelecido, que no caso foi de 5%.

de observar se os retornos das ações das empresas 

do setor siderúrgico se aproximam da distribuição 

normal, e considerando que as empresas estudadas 

possuem mais de 75% de participação no mercado, o 

que o retorno das ações do  setor siderúrgico, em sua 

maior parte, se aproximam da distribuição Normal.

Neste artigo buscou-se compreender os 
pressupostos da distribuição normal e implementar 

no Excel, através do VBA, um dos instrumentos 

determinada amostra: o Jarque-Bera. A partir do 

que foi apresentado e desenvolvido, percebe-se que 

o Excel é um software bastante prático e útil para a 
análise estatística.

Conclui-se que a equação de Jarque-Bera é, 

para grandes amostras, uma ferramenta estatística 

Normal é uma das distribuições mais utilizadas para 

a realização de testes de hipóteses e inferências 

estatísticas. Dessa forma, o suplemento Jarque-

Bera desenvolvido é muito útil e supre uma falha 

do Excel.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

COELHO, O. P.. Arquitetura: princípios para alcançar desempenho e escalabilidade em aplicações. Disponível em: <http://www.

GUJARATI, D. N.. Econometria basica. 3.ed. São Paulo: Makron Books, 2000.
LEVINE, D. M.; BERENSON, M. L.; STEPHAN, D.. Estatistica: teoria e aplicações usando Microsoft Excel em português. 3 ed. Rio 
de Janeiro: LTC, 2005.
MAGALHÃES, M. N.; LIMA, A. C. P. de. 3. ed. São Paulo: IME-USP, 2001.
VERGARA, S. C.. Projetos e relatórios de pesquisa em administração. São Paulo: Atlas, 1997.

USIMINAS


