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Resumo 
 
A hipótese de eficiência de mercado (HEM) e as finanças comportamentais são alguns dos 

mais polêmicos temas no contexto da pesquisa em finanças. Investigações sobre a existência 

de possíveis vieses comportamentais e se os preços dos ativos efetivamente refletem as 

informações do momento estão fortemente presentes na atual agenda de pesquisa financeira. 

Foi objetivo deste trabalho testar a hipótese de que o mercado acionário brasileiro, de 1994 a 

2005, mostrou-se eficiente nas formas fraca e semiforte, testando-se também a existência de 

possíveis movimentos comportamentais - sobre-reações (overreaction) ou reações atrasadas 

(underreaction). Para tanto, foram utilizadas duas principais linhas metodológicas: (1) 

comparação entre carteiras que, no passado, foram consideradas “perdedoras” contra as, neste 

mesmo período, tidas como “vencedoras”, baseando-se em testes paramétricos utilizados por 

De Bondt e Thaler (1985, 1987), Chopra, Lakonishok e Ritter (1992) e Jegadeesh e Titman 

(1993, 2001), além de outros não-paramétricos; e (2) estudos de eventos, para a observação do 

comportamento do mercado (índice Ibovespa) nos dias imediatamente anteriores e seguintes a 

divulgações de notícias macroeconômicas de relevância (PIB, IPCA e taxa Selic), por meio de 

regressões EGARCH. Entre os resultados empíricos, não foram observadas evidências 

significantes de overreaction ou underreaction, não tendo a HEM sido rejeitada. Entretanto, 

na revisão da literatura realizada, foi percebido que o tema ainda carece de maior 

sistematização e aprofundamento em relação aos seus pressupostos, o que dificulta e traz 

confusão aos resultados empíricos de diversas pesquisas. Assim, a presente dissertação propôs 

uma perspectiva alternativa de análise – Eficiência Comportamental de Mercado -, sendo um 

esforço para melhor categorizar as hipóteses de investigação.    

Palavras-chave: Eficiência de mercado. Finanças comportamentais. Sobre-reação. 

Overreaction. Anomalias de Mercado.  

 



 

Abstract 

The efficient capital markets hypothesis (EMH) and the behavioral finance are some of the 

most controversial subjects in the context of finance research. Inquiries about the existence of 

some possible behavioral biases and if the assets´ prices effectively fully reflect the 

information of the moment are strongly present in current agenda of financial research. The 

objective of this work was to test the hypothesis that the Brazilian stocks market, during 1994 

to 2005, was efficient in the weak and semistrong form, making tests too about behavioral 

movements – overreaction or underreaction. In this way, two main methodological lines had 

been used: (1) comparison between portfolios that, in the past, had been losers against 

portfolios winners, with parametric tests as done by De Bondt and Thaler (1985, 1987), 

Chopra, Lakonishok and Ritter (1992) and Jegadeesh and Titman (1993, 2001), and with non-

parametric methodologies; and (2) event studies, to observe the behavior of the market 

(Ibovespa index) on the days immediately before and after divulgations of important 

macroeconomics news (GDP, inflation and tax of interest - Selic), using EGARCH 

regressions. In the empirical results, significant evidences of overreaction or underreaction 

had not been observed and the EMH had not been rejected. However, in the literature review, 

it had been observed that the theme still lacks of a better systematization about its 

assumptions, what makes it difficult and bring confusion to some empirical research results. 

Thus, the present work considered an alternative perspective of analysis – Efficient 

Behavioral Capital Markets -, being an effort to improve the categories of inquiry.  

Key-words: Market Efficiency. Behavioral Finance. Overreaction. Market Anomalies. 
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1  Introdução 
 

No contexto da pesquisa científica em finanças e mercado de capitais, o tema 

eficiência de mercado e a questão do comportamento dos investidores possuem central 

importância.  

A hipótese de eficiência de mercado (HEM), na acepção de Fama (1970), implica no 

fato de que os agentes utilizam todas as informações relevantes nas negociações de ativos, de 

forma que os preços destes refletem integralmente os fundamentos econômicos e demais 

informações que lhes são pertinentes. Num mercado considerado eficiente neste sentido, 

haverá uma melhor alocação dos recursos de investidores nos ativos de capitais; os preços 

negociados serão considerados justos – sem a possibilidade dos chamados ganhos ou perdas 

anormais; o papel do Estado regulador e também dos administradores de fundos de 

investimentos terão diferentes dimensões, além de outras características inerentes.  

Em sentido oposto, numa situação de ineficiência, o comportamento dos preços será 

diferenciado, estando presente a possibilidade dos ativos estarem mal precificados, de maneira 

incompatível com o conjunto de informações do momento. Tal fato, por sua vez, 

proporcionará conseqüências próprias fundamentalmente diversas das prescritas pela HEM, 

sobretudo em relação à existência de ganhos anormais para alguns investidores em 

contrapartida de perdas excessivas por outros. 

As conseqüências práticas sobre a pertinência ou não da HEM em um determinado 

mercado são de grande relevância. Num país como o Brasil, por exemplo, caracterizado por 

uma considerável volatilidade, é freqüentemente presente a preocupação com fortes 

movimentos de preços, os quais, em determinadas situações, chegaram a promover fugas de 
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capitais e intenso consumo de reservas, causando sérias repercussões econômicas. Neste 

contexto, seria de extrema importância, por exemplo, compreender estes movimentos, 

avaliando se os mesmos são respaldados por racionalidade e qual seria a conduta prescrita às 

autoridades econômicas nacionais. 

Desta maneira, o tema eficiência de mercado consiste num objeto de pesquisa muito 

trabalhado em finanças. Principalmente desde o início da década de setenta, quando Fama 

(1970) publicou “Efficient Capital Markets: a review of theory and empirical work”, uma das 

maiores referências na área, diversos trabalhos buscaram investigar concretamente se a HEM 

encontrava respaldo em específicos mercados de capitais em diferentes partes do mundo. 

Metodologias de testes foram sendo desenvolvidas e aprimoradas ao passo que um número 

cada vez maior de dados vem sendo objeto de estudo. Porém, as evidências de toda a gama de 

pesquisas ainda não apresentaram conclusões definitivas. Enquanto que parte dos estudos 

corroboraram esta hipótese, não identificando anomalias, outros apresentaram evidências em 

sentido contrário, concluindo pela rejeição da citada eficiência de mercado. 

Paralelamente à realização destes estudos, foi se desenvolvendo uma nova linha de 

pensamento denominada finanças comportamentais. Os autores deste ramo de pesquisa 

dedicam-se a investigar se fatores próprios e inerentes ao comportamento do ser humano 

interferem nos movimentos dos preços de ativos negociados. Trata-se de uma nova 

abordagem para o entendimento dos movimentos do mercado e atitudes dos investidores, 

possuindo um largo campo de análise e cujas conclusões trouxeram relevantes repercussões à 

pesquisa científica em economia e finanças. Especificamente em relação a esta última, cabe 

destacar que, muitas vezes ao apresentarem evidências sobre a relevância destas variáveis 

comportamentais, passam a defender que a hipótese de eficiência não possui aderência à 

realidade do mercado.  
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Embora já exista há mais tempo, foi principalmente a partir dos anos setenta e oitenta 

que tais estudos passam a obter maior visibilidade na literatura financeira. Cabe ressaltar, 

inclusive, que o atual momento da pesquisa em finanças é marcado por uma forte oposição 

entre as correntes relacionadas à HEM contra os pesquisadores comportamentalistas. De um 

lado, Eugene Fama e demais teóricos defensores da hipótese de eficiência de mercado, e, de 

outro, diversos autores, como Thaler, De Bondt, Statman, Shiller, entre muitos outros, os 

quais constantemente deparam-se com argumentos frontalmente opostos. Tratando 

especificamente da disputa entre Fama e Thaler, o The Wall Street Journal, na reportagem 

“As Two Economists Debate Markets, The Tide Shifts”, publicada em outubro de 2004, 

expõe:  

Neither shies from tossing about highbrow insults. Mr. Fama says behavioral 
economists like Mr. Thaler “haven´t really established anything” in more 
than 20 years of research. Mr. Thaler says Mr. Fama “is the only guy on 
earth who doesn’t think there was a bubble in Nasdaq in 2000. (p.2) 

 

A transcrição deste texto jornalístico expõe como se encontra o ambiente e a 

intensidade do debate sobre a matéria, a qual - pode-se dizer - apresenta fortes polêmicas na 

atualidade das finanças. 

O próprio título de um importante artigo da área reflete tal situação: “Behaviorial 

Finance: Past Battles and Future Engagements”, de Meir Statman, publicado em 1999, 

também enfatiza a batalha atualmente travada neste campo de pesquisa. 

Esta realidade pode ser verificada também, fazendo-se uma breve análise das recentes 

publicações de algumas das principais e mais lidas revistas acadêmicas em finanças. O 

Journal of Finance, por exemplo, nas edições de 2000 até fevereiro de 2005, apresentou 

considerável volume de artigos relacionados aos temas eficiência de mercado e finanças 

comportamentais1. 

                                                
1 Pode-se citar: Jegadeesh e Titman (2001), Kodres e Pritsker (2002), Johnson (2002), Boehme e Sorescu (2002), 
Chen e Singal (2003), Christophe, Ferri e Angel (2004), Hirshleifer (2001), Constantinides (2002), Hotchkiss e 
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Dentro desta polêmica, um dos problemas mais investigados em pesquisas é a 

denominada overreaction (ou sobre-reação). Este fenômeno consiste no fato dos preços dos 

ativos reagirem de forma exagerada e em desacordo com os fundamentos econômicos e de 

informações do momento, sendo, portanto, uma característica incompatível com a HEM.  

De forma concreta, o presente estudo se dedicou especificamente a analisar a 

existência ou não de overreaction na realidade recente do mercado acionário brasileiro. Para 

tanto, fez uso de algumas das principais metodologias de testes utilizadas na pesquisa deste 

tipo de problema – análise do comportamento de carteiras “vencedoras” e “perdedoras”, além 

de estudos de eventos. 

 Como contribuição, esta pesquisa apresenta evidências empíricas sobre um assunto 

importante para as finanças, considerado polêmico, indefinido e que demanda por maiores 

esclarecimentos. 

Além do mais, quando da análise dos resultados, foi realizado um aprofundamento nos 

pressupostos das teorias relacionadas, tendo-se adotado uma postura crítica quanto às atuais 

abordagens de pesquisa trabalhadas pela literatura financeira. 

 

 

1.1  Justificativa 

Diversas razões justificam o porquê de ser a eficiência de mercado um tema tão 

estudado. 

Primeiramente, a identificação da pertinência ou não da HEM traz sérias 

conseqüências econômicas. Num mercado tido como eficiente, existe uma alocação ótima de 

                                                                                                                                                   
Strickland (2003), Poteshman e Serbin (2003), Elton, Gruber e Busse (2004), Daniel, Hirshleifer e 
Subrahmanyam (2001), Poteshman (2001), Lewellen e Shanken (2002), Hirshleifer e Shumway (2003), Byum e 
Rozeff (2003), Kluger e Wyatt (2004), Korajczyk e Sadka (2004), Eberhart, Maxwell e Siddique (2004), George 
e Hwang (2004), Sapp e Tiwari (2004), Titman, Tompaidis e Tsyplakov (2004), Coval e Shumway (2005), além 
de outros. 
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recursos, ao contrário do que ocorre em situações de ineficiência, cujas imperfeições 

impedem que os recursos da economia se direcionem no sentido de maximizar a utilidade 

geral da sociedade. Nestas situações, o ótimo de Pareto tende a não ser alcançado: “Under the 

imperfect information paradigm, markets are almost never Pareto efficient.” (STIGLITZ, 

2001, p. 486).  

Um outro fator também que torna os temas eficiência de mercado e overreaction 

relevantes é a questão da possibilidade dos chamados retornos anormais para o investidor. Na 

situação de eficiência, os preços refletem integralmente o conjunto de informações do 

momento, de maneira que os ativos são negociados aos denominados preços “justos”. Afasta-

se, pois, a possibilidade de perdas ou ganhos excessivos e incompatíveis com as informações 

do instante da negociação.  

Num mercado ineficiente, existe a possibilidade dos preços estarem distorcidos, 

implicando em ganho anormal por uma das partes em detrimento de perda do outro 

negociante. Portanto, em mercados mais ineficientes, faz-se necessária uma maior atenção na 

gestão de investimentos, sejam eles próprios ou de terceiros.  

Registre-se também que alguns autores defendem que, em situações de ineficiência, 

pode ser estudada uma postura diferenciada por parte de autoridades reguladoras, no intuito 

de proteger determinados investidores de perdas anormais. Neste sentido, Christophe, Ferri e 

Angel (2004), ao apresentarem evidências de ineficiências de mercado, expõem a 

possibilidade de serem revistas algumas regras para o mercado acionário. 

Isto não quer dizer que, em contextos onde se acredita estar presente a citada hipótese 

de eficiência, não haja a necessidade de cuidados e cautela na supervisão do mercado de 

capitais. Esta necessidade continua a existir. Porém, uma atenção maior deve ser concedida a 

situações para as quais estão caracterizadas ineficiências de mercado. 
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O próprio papel dos analistas de investimentos e administradores de fundos também é 

diferente a depender das características do mercado. Em sendo tido como eficiente, afasta-se a 

possibilidade de retornos e ganhos anormais, de maneira que nenhum investidor poderá ser 

capaz de, por meio de seu conhecimento e expertise, obter ganhos maiores de maneira 

sistemática, dado os preços já estarem corretamente avaliados. Ressalte-se, entretanto, que é 

possível que um investidor obtenha melhores resultados do que outros. Isto, porém, não será 

em virtude de um maior conhecimento ou habilidade analítica, mas sim de fatores 

probabilísticos e ao risco inerente ao mercado.  

Neste sentido, as atribuições destes agentes, num mercado compatível com a HEM, se 

restringiriam ao acompanhamento do mercado e a decisões relacionadas à seleção de carteiras 

com uma relação de risco e retorno apropriada ao perfil do investidor. 

Um outro fato que ratifica a importância do tema é que o mesmo é considerado 

transversal a diversas modelagens em finanças. Como exemplos, pode-se citar que modelos 

como o Capital Asset Pricing Model (CAPM), o Arbitrage Pricing Theory (APT), o modelo 

de três fatores de Fama e French (1993), entre muitos outros, dependem da consideração 

sobre a HEM. Caso se constate, por exemplo, que existe overreaction, a adequação destas 

modelagens à realidade do mercado será, de certa maneira, prejudicada. 

Especificamente em relação à proposta de trabalho da presente dissertação, tem-se a 

sua relevância associada ao fato de que, não obstante existirem inúmeras pesquisas 

recentemente concluídas e em andamento internacionalmente, o Brasil ainda não apresenta a 

mesma intensidade de produção acadêmica nesta área.  

A maior parte dos estudos que focam a questão da eficiência de mercado não a 

abordam em relação à teoria comportamental. Em recente tese de doutorado, Lintz (2004), ao 

estudar o problema de bolhas no mercado brasileiro de câmbio, trata das finanças 
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comportamentais, enfatizando, inclusive, entre suas conclusões, que existe campo para 

pesquisas futuras que incorporem conceitos da chamada behavioral finance.  

Acredita-se que os resultados finais deste trabalho podem representar colaboração aos 

seguintes segmentos da sociedade:  

a) ao meio acadêmico, por tratar de assunto que demanda por mais evidências 

empíricas e também requer um aprofundamento em seus pontos principais de discussão;  

b) a gestores de fundos e órgãos reguladores, pois será analisado o comportamento do 

mercado e possíveis causas de prejuízos (perdas anormais) em determinadas situações; e  

c) a investidores em geral que lidam diretamente com a negociação dos ativos os quais 

serão estudados. 

 

 

1.2  O problema de pesquisa 

Tendo em vista a polêmica do tema e a sua relevância para a academia e atuantes do 

mercado, o presente estudo buscará disponibilizar evidências empíricas sobre o 

comportamento do mercado acionário brasileiro relativo aos fenômenos de overreaction e 

underreaction, ao mesmo tempo que fará uma análise reflexiva dos resultados encontrados. 

Desta maneira, as perguntas de pesquisa são as seguintes: 

a) Existem evidências empíricas de overreaction ou underreaction na realidade recente do 

mercado acionário brasileiro?  

b) O comportamento encontrado é compatível com a hipótese de eficiência de mercado ? 

c) Há evidências de que fatores comportamentais apontados pela behavioral finance 

interferem no comportamento dos preços? 

d) A HEM é verdadeiramente incompatível com as finanças comportamentais ? Caso não 

seja, a atual abordagem adotada pela pesquisa científica em finanças nesta área mostra-se 
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adequada do ponto de vista epistemológico? Pode ser proposta uma nova perspectiva de 

análise para o problema? 

 

 

1.3  Objetivos 

 

1.3.1  Geral 

Estudar e analisar a hipótese de eficiência no mercado de ações brasileiro, entre os 

anos de 1994 e 2005, procedendo a uma reflexão crítica sobre os resultados observados e suas 

reais implicações para a HEM e as Finanças Comportamentais. Para tanto, serão utilizadas 

algumas das mais citadas metodologias em importantes publicações internacionais – 

comparação de carteiras “vencedoras” e “perdedoras” e estudos de eventos. Dada a polêmica 

e confusão relacionada ao resultado de diversas pesquisas, também será objetivo buscar uma 

melhor sistematização para as atuais estruturas de análise. 

 

 

1.3.2  Específicos 

a) Proceder a testes no mercado acionário brasileiro baseando-se nas metodologias de De 

Bondt e Thaler (1985), Chopra, Lakonishok e Ritter (1992) e os testes de Jegadeesh e Titman 

(1993, 2001). Estes trabalhos analisaram o comportamento de carteiras que, no passado, 

foram “vencedoras” em comparação a carteiras “perdedoras”, de forma a investigar a 

existência de excessos de reação (overreaction) ou reações “atrasadas” (underreaction). 
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b) Efetuar testes de eventos (a partir de divulgação de informações macroeconômicas 

relevantes – PIB, IPCA e taxa Selic), em janelas curtas de análise, avaliando se há evidências 

estatisticamente significantes de overreaction ou underreaction. 

c) A partir dos resultados empíricos observados, desenvolver uma análise frente à estrutura 

teórica de Fama (1970) e às teorias comportamentais. Para tanto, buscar-se-á questionar os 

pressupostos de cada uma das hipóteses relacionadas, analisando as efetivas implicações dos 

resultados para as definições da HEM e das finanças comportamentais, esquematizando o 

problema de forma sistematizada. 
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2  Revisão da literatura 
 

 

2.1  A Eficiência de mercado no contexto das modelagens 

de precificação de ativos 

A teoria financeira ganha robustez e uma nova percepção com o seminal trabalho 

“Portfolio Selection”, de Harry Markowitz (1952), cuja teoria aborda relações de risco e 

retorno no processo de seleção de portfólios. Este artigo, que também cita importantes 

trabalhos prévios, “The Theory of Investment Value”, de J. B. Williams (1938), e “Value and 

Capital”, de J. R. Hicks (1939), é considerado um marco inicial da moderna teoria das 

carteiras.   

A partir dele, outras modelagens foram paulatinamente sendo desenvolvidas. Entre 

alguns dos mais citados autores nesta área, podem ser mencionados, por exemplo, Tobin 

(1958), Sharpe (1964), Lintner (1965), Ross (1976), Black e Scholes (1973), Fama e French 

(1992, 1993, 1996), entre outros. 

Estes modelos dependem de informações sobre o mercado. É a partir do conhecimento 

sobre o comportamento dos títulos, seus retornos esperados e riscos (calculados por meio de 

diferentes formas de estimação) que os modelos são alimentados e aplicados. 

Neste sentido, Fama (1970) expôs, exemplificando os modelos de Sharpe (1964) e 

Lintner (1965):  

In general terms, like the two parameter model such theories would posit that 
conditional on some relevant information set, the equilibrium expected 
return on a security is a function of its “risk”. And different theories would 
differ primarily in how “risk” is defined. (p. 384) 
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Portanto, condicional aos modelos, está presente a questão das informações utilizadas. 

De maneira mais formal:  

[ ] jtttjttj prEpE )~(1)~( 1,1, φφ ++ +=   ( 1 ) 

Em que p representa o preço, r é o percentual de retorno e φ  é o conjunto de 

informações para o qual se assume que está integralmente incorporado (“fully reflected”) aos 

preços no momento t (FAMA, 1970, p. 384) 

Por conta disto, é que a questão da informação apresenta-se como tema central em 

finanças, sendo transversal às mais diferentes modelagens. A depender de como a informação 

está relacionada aos preços dos ativos, os diferentes modelos podem apresentar bons 

resultados ou se mostrarem inapropriados. 

 

 

2.2  A hipótese de eficiência de mercado, Fama (1970) 

No tema eficiência de mercado, tem-se Fama (1970), com o trabalho “Efficient Capital 

Markets: a review of theory and empirical work”, como uma das principais obras de 

referência.  

Registre-se, entretanto, que sob um certo foco de análise, esta problemática é anterior. 

Na economia, autores já faziam uso do termo análogo imperfeições de mercado. Mesmo 

Markowitz (1952), por exemplo, chega a utilizar esta expressão: “If we ignore market 

imperfections the foregoing rule never implies that there is a diversified portfolio which is 

preferable to all non-diversified portfolios” (p.77). 

Fama (1970) faz uma revisão do desenvolvimento da estruturação teórica do tema, 

citando o trabalho de Louis Bachelier (1900), “Théorie de la Speculation”, relativo a testes da 

hipótese de random walk: “the first statement and test of random walk model was that of 
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Bachelier in 1900” (p. 389). “After Bachelier, research on the behavior of security prices 

lagged until the coming of the computer”. (p. 389-390). 

Após Bachelier, algumas décadas se passaram até o surgimento de novos estudos 

sobre este problema específico, podendo-se citar autores como Kendall (1953), Working 

(1934), Roberts (1959), Osborne (1959), Alexander (1961), Cootner (1964), além de outros. 

Fama (1970), todavia, expõe que em nenhum destes trabalhos é perceptível um esforço de 

interpretar com mais profundidade explicações econômicas para os fenômenos observados. 

Conforme este autor, isto só passa a ser inicialmente observado a partir de trabalhos como os 

de Mandelbrot (1966) e Samuelson (1965). 

 O estudo de Mandelbrot (1966), por exemplo, consiste num ensaio teórico cujas 

palavras introdutórias mencionam o foco dos trabalhos anteriormente realizados pela 

literatura financeira e a sua proposta específica:  

In most past work (…) the emphasis has been on the statistical behavior of 
price series themselves. The present paper will attempt to relate the behavior 
of prices to more fundamental economic “triggering” quantities. This effort 
will constitute a simplified but detailed application of certain ideas current in 
economic theory, concerning the roles of anticipation and of expected utility. 
(p. 242) 

 

Registre-se que, entre os agradecimentos deste trabalho transcrito, Mandelbrot (1966) 

chega a citar o nome de Fama, o qual já se dedicava a estudos sobre o comportamento do 

mercado. Este artigo, de fato, trabalha no sentido de discutir interferências sob a lógica 

econômica para o comportamento dos preços, desenvolvendo, inclusive, modelagens para 

commodities agrícolas e ações de indústrias. Porém, a hipótese de eficiência de mercado não é 

formalizada, nem sistematizada na forma como hoje é conhecida e trabalhada. 

Nesta época, em meados da década de sessenta, pode-se destacar também o trabalho 

“The Behavior of Stock-Market Prices”, publicado por Fama em 1965. Neste artigo, é 

analisada a hipótese de eficiência na sua forma fraca, centrando-se na seguinte questão: “To 

what extent can the past history of a common stock´s price be used to make meaningful 
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predictions concerning the future price of the stock?” (p. 34). Trata-se de um extenso trabalho, 

cujo foco relaciona-se fundamentalmente na análise estatística do comportamento dos preços, 

investigando especialmente a independência das mudanças sucessivas nos preços e a 

distribuição destas mudanças.  

É, porém, com o seu artigo de 1970, que Fama passa a apresentar o tema com mais 

robustez e com a sistematização com a qual o mesmo passa a ser conhecido e mais trabalhado. 

Parte-se do conceito fundamental: “A market in which prices always ‘fully reflect’ 

available information is called ‘efficient’” (FAMA, 1970, p. 383), ou seja, a questão do 

mercado ser ou não eficiente depende essencialmente de quão os preços incorporam as 

informações que lhes são relevantes. 

Em termos econômicos, esta hipótese apresenta importância. A depender do fato de 

um mercado ser ou não eficiente, sérias repercussões passam a existir para a economia:  

An efficient capital market is an important component of a capitalist system. 
In such system, the ideal is a market where prices are accurate signals for 
capital allocation. That is, when firms issue securities to finance their 
activities, they can expect to get “fair” prices, and when investors choose 
among the securities that represent ownership of firms’ activities, they can 
do so under the assumption that they are paying “fair” prices. In short, if the 
capital market is to function smoothly in allocating resources, prices of 
securities must be good indicators of value. (FAMA, 1976, p. 133) 

 

Assim, num mercado classificado como ineficiente, não haverá garantias a uma 

melhor alocação de recursos. Não estará presente o conceito de preço justo.  

A idéia de preço justo parte de que este reflete integralmente as informações do 

instante presente e, portanto, representa o valor mais adequado ao momento. Esta hipótese 

proporciona, inclusive, uma idéia de segurança aos agentes econômicos, pois, no sentido 

inverso - de estar presente a ineficiência - é inerente a possibilidade de ativos serem 

negociados por preços incompatíveis com as informações, sendo, portanto, injustos – com 

ganho anormal para uma das partes em contrapartida de uma perda anormal para o outro 

investidor. 
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Fama (1976) apresenta uma formalização para a Hipótese de Mercados Eficientes, da 

maneira a seguir descrita:  

Considerando-se as variáveis: 

• 1−tφ = conjunto de todas as informações relevantes em t-1. 

• m

t 1−φ = conjunto de todas as informações que o mercado utiliza para determinar o preço do 

ativo em t-1.  
• 1, −tjp = preço do ativo j em t-1, com j=1, 2, ..., n, sendo n o número de ativos no mercado. 

• ),...,( 1,,1
m

ttntm ppf −++ φττ = a função de probabilidade acumulada para os preços dos ativos em 

)0( ≥+ ττt , calculada pelo mercado em t-1, com base nas informações m

t 1−φ . 

• ),...,( 1,,1 −++ ttnt ppf φττ = a função de probabilidade acumulada verdadeira para os preços dos 

ativos em )0( ≥+ ττt , em que estão implícitas as informações 1−tφ . 

A hipótese de que o mercado é eficiente apresenta-se, portanto, com a seguinte 

expressão: 

m

t 1−φ = 1−tφ              ( 2 ) 

Esta, por sua vez, implica: 

),...,( 1,,1
m

ttntm ppf −φ = ),...,( 1,,1 −ttnt ppf φ            ( 3 ) 

Sobre esta formalização, é fácil observar, inclusive, que 2−tφ é um subconjunto de 1−tφ , 

pois as informações passadas não se perdem e continuam disponíveis. Isto está intimamente 

relacionado à forma fraca de eficiência, em que informações sobre o comportamento passado 

dos preços já estão incorporadas à cotação dos ativos. 

Fama (1970) também analisa a questão das condições de mercado relacionadas à 

eficiência. Cita três condições tais que, se presentes, implicarão em eficiência. São elas: 

ausência de custos de transação; todas as informações estão disponíveis aos participantes do 

mercado; e todos concordam com as implicações das informações correntes para os preços e 

distribuições dos preços futuros dos ativos. Em suas palavras: 

For example, consider a market in which (i) there are no transactions costs in 
trading securities, (ii) all available information is costlessly available to all 
market participants, and (iii) all agree on the implications of current 
information for the current price and distributions of future prices of each 
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security. In such a market, the current price of a security obviously “fully 
reflects” all available information. (p. 387) 

 

Porém, sobre o assunto, o autor traz melhor explicação ao colocar que estas condições, 

apesar de serem suficientes à eficiência de mercado, não são rigidamente necessárias. Isto é, 

mesmo que não estejam necessariamente presentes, ainda assim é possível vislumbrar dita 

eficiência de mercado: “Fortunately, these conditions are sufficient for market efficiency, but 

not necessary” (FAMA, 1970, p. 387). 

Ao se analisar este tema, faz-se necessária uma correta delimitação desta hipótese de 

eficiência. Apesar de implicar no fato de que os preços são justos e de que não é viável 

dedicar esforços no sentido de identificar ativos subvalorizados ou então na busca de 

desenvolver estratégias mais lucrativas, a hipótese em questão não implica afirmar que não 

haverá investidores com desempenhos maiores que outros. Isto, de fato, pode ocorrer. Para 

que haja eficiência requer-se tão somente que estes melhores ou piores desempenhos sejam 

decorrentes de fatores aleatórios e não previsíveis, ou seja, sempre haverá a probabilidade de 

um ativo, a partir de novas informações divulgadas, apresentar maiores ou piores retornos em 

relação ao originalmente previsto. 

Dadas as diferentes maneiras de testar esta hipótese, foram sistematizadas as clássicas 

formas de eficiência: fraca, semiforte e forte2. Trata-se de conceitos entre os mais difundidos 

e utilizados. A chamada forma fraca de eficiência parte da hipótese de que os preços dos 

ativos refletem integralmente todas as informações possíveis extraídas do comportamento 

passado dos preços. Na forma semiforte, os preços atuais incorporam não apenas as 

informações relativas às suas séries históricas, mas também toda e qualquer informação 

publicamente disponível, tal como demonstrações contábeis, anúncios de ganhos, informações 

econômicas divulgadas, etc. Por fim, a mais ampla de todas é a forma forte. Nela, além de 

                                                
2 Fama (1970) utiliza estas três categorias, citando, porém, que a distinção entre a forma fraca e forte foi 
primeiramente realizada por Harry Roberts (1959). 
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todas as informações públicas, os preços incorporam integralmente e a todo instante, até as 

informações privilegiadas, mesmo que possuídas apenas por alguns poucos investidores. 

Fama (1970) expõe:  

The initial studies were concerned with what we call weak form tests in 
which the information subset of interest is just past price (or return) histories. 
Most of the results here come from the random walk literature. When 
extensive tests seemed to support the efficiency hypothesis at this level, 
attention was turned to semi-strong form tests in which the concern is the 
speed of price adjustment to other obviously publicly available information 
(e.g., announcements of stock splits, annual reports, new security issues, 
etc.). Finally, strong form tests in which the concern is whether any investor 
or groups (e.g., managements of mutual funds) have monopolistic access to 
any information relevant for the formation of prices have recently appeared. 
(p. 388) 

 

Sobre o assunto, cabe registrar a observação de que Fama (1991) chegou, de certo 

modo, a propor uma certa alteração nesta classificação. Ao invés dos testes da forma fraca, 

sugere a utilização da categorização “testes de previsibilidade dos retornos”, que inclui o 

poder de previsão dos padrões de retornos e também a previsibilidade de retornos a partir de 

informações relacionadas a variáveis como dividendos e taxas de juros. Para os testes da 

forma semiforte, é proposta apenas uma alteração na denominação, que passaria a ser 

“estudos de eventos” e, para a forma forte, passar-se-ia a utilizar a expressão “testes de 

informações privativas” (FAMA, 1991, p. 1577).  

A literatura financeira, apesar de também fazer uso de algumas destas expressões, 

como estudos de eventos, não deixou de utilizar a tradicional classificação em fraca, semiforte 

e forte. 
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2.3  O problema do teste conjunto de eficiência de mercado 

e da modelagem de equilíbrio utilizada: “joint-hypothesis 

problem” 

Sobre a hipótese de eficiência de mercado, formalizada através das equações 2 e 3, 

expostas anteriormente, Fama (1976) faz uma ressalva:  

All we have said is that an efficient market correctly uses all available 
information in assessing the joint distribution of future prices, which is the 
basis of current equilibrium prices.  (…) Equations (1) and (2) are formal 
notation for the statement that prices in an efficient market fully reflect 
available information, but this is not sufficient to make the statement 
testable. (p. 137) 

 

As equações citadas são tão somente uma representação formal da hipótese de 

eficiência de mercado, sendo necessário algo mais concreto para tornar esta hipótese testável. 

Fama (1976) explica: “We must specify in more detail how equilibrium prices at t-1 are 

determined from the characteristics of the market-assessed joint distribution of prices for t. 

Some model of market equilibrium, however simple, is required.” (p.137). 

Adiante, expõe um fato que representa a maior de todas as dificuldades no que se 

refere aos testes sobre a eficiência de mercado:  

Any test is simultaneously a test of efficiency and of assumptions about the 
characteristics of market equilibrium. (...) If the tests are unsuccessful, we 
face the problem of deciding whether this reflects a true violation of market 
efficiency (the simple proposition that prices fully reflect available 
information) or poor assumptions about the nature of market equilibrium. 
(FAMA, 1976, p.137). 

 

Tal fato, denominado de “joint-hypothesis problem”, é reiterado em 1991, em seu 

trabalho “Efficient Capital Markets: II”, quando o autor expõe que a eficiência de mercado 

isoladamente não é testável em virtude de possíveis problemas em especificações do modelo 

de equilíbrio: “The joint-hypothesis problem is more serious. Thus, market efficiency per se is 
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not testable. It must be tested jointly with some model of equilibrium, an asset-pricing 

model.” (FAMA, 1991, p. 1575-1576). 

Este é um problema relevante para pesquisas nesta área, porém não tem inibido a 

realização de numerosos estudos empíricos.  

Sobre esta situação deve-se observar também que a mesma é muito relevante em 

estudos de médio e longo prazo. Quando se está, por exemplo, analisando o comportamento 

de retornos de ações em bases mensais por períodos de vários anos, é imprescindível estar 

atento para o joint-hypothesis problem.  

Todavia, quando se está trabalhando especificamente com curtas janelas de 

observação, de poucos dias, por exemplo, a literatura aponta que este problema não tem a 

mesma magnitude.  

O próprio Fama (1998) torna clara esta realidade: “An advantage of this approach is 

that because daily expected returns are close to zero, the model for expected returns does not 

have a big effect on inferences about abnormal returns” (p. 283). Portanto, em estudos de 

eventos, quando utilizados intervalos de poucos dias, em que os retornos esperados são muito 

pequenos, a questão da modelagem de equilíbrio passa ter pouca relevância. 

 

 

2.4  Fama (1991) 

Vinte e um anos após o principal trabalho sistematizador da hipótese de eficiência de 

mercado, Fama (1991) publica mais um artigo de grande referência: “Efficient Capital 

Markets: II”, o qual realiza uma revisão de algumas das mais relevantes pesquisas sobre o 

assunto. Nesta revisão, o autor classifica as principais linhas de testes e estudos sobre a 

matéria, ilustradas no quadro 1 (2). 
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      A.1. “Retornos em horizontes curtos” 
 A. “Retornos Passados”     A.2. “Retornos em horizontes longos” 
      A.3. “Contrários” (“the contrarians”) 
   
I. Previsibilidade  
dos retornos 

B. Outras variáveis de previsão: como, por exemplo, D/P (dividendo sobre preço) 
ou condições da economia. 

   
      C.1. Testes de volatilidade 
 

C. Outros testes 
     C.2. Sazonalidade nos retornos 

   
   
II. Previsibilidade dos retornos cross-sectional: baseada no CAPM ou em modelos multi-fatoriais. 
   
III. Estudos de eventos  
   
IV. Testes de Informações privilegiadas 
 

 

Quadro 1 (2) – Tipologias de testes e estudos sobre eficiência de mercado segundo Fama (1991) 

 

No primeiro grupo, constam os estudos que buscam identificar se é possível prever o 

comportamento dos preços das ações, a partir dos padrões de retornos passados. Nesta 

categoria de estudos, alguns utilizam históricos de preços em intervalos curtos e outros se 

baseiam em longos períodos, havendo também aqueles que estudam os “contrários”, ou seja, 

se existem padrões de retornos que fazem com que ações que, no passado, apresentaram 

retornos numa direção, passem, no futuro, a um padrão de reversão. 

No segundo grupo de trabalhos, há os autores que estudam o comportamento dos 

preços em relação a variáveis de risco, baseadas em modelos como o CAPM ou outros multi-

fatoriais. 

Há ainda os estudos de eventos, cujo objetivo é analisar como os preços se ajustam a 

novas informações, e, por fim, os testes de informações privilegiadas, ou seja, se há indícios 

de que os preços não refletem integralmente as informações possuídas por determinados 

grupos de investidores (não publicamente disponíveis). 

As conclusões de Fama (1991) estão divididas conforme as tipologias de testes 

realizados pela literatura financeira pesquisada. Primeiramente, em relação aos estudos de 
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eventos, o autor apresenta como principal conclusão o fato de que, em geral, as pesquisas 

evidenciam que os preços das ações se ajustam rapidamente às novas informações, 

corroborando a hipótese de eficiência.  

The cleanest evidence on market-efficiency comes from event studies, 
especially event studies on daily returns. 
There is a large event-study literature on issues in corporate finance. The 
results indicate that on average stock prices adjust quickly to information 
about investment decisions, dividend changes, changes in capital structure, 
and corporate-control transactions. This evidence tilts me toward the 
conclusion that prices adjust efficiently to firm-specific information. 
(FAMA, 1991, p. 1607) 

 

Após estas considerações sobre estudos de eventos, passa a tratar dos testes 

relacionados a informações privilegiadas. Inicialmente, expõe que, diferentemente dos 

estudos de eventos, estes testes envolvem a análise de retornos anormais em intervalos de 

longo prazo, estando, portanto, sujeitos ao joint-hypothesis problem: 

Unlike event studies, however, evaluating the access of investment managers 
to private information involves measuring abnormal returns over long 
periods. The tests thus run head-on into the joint-hypothesis problem: 
measured abnormal returns can result from market inefficiency, a bad model 
of market equilibrium, or problems in the way the model is implemented. 
(FAMA, 1991, p. 1608) 

 

Com base nesta ressalva, cita que artigos como o de Ippolito (1989), o qual fez uso do 

modelo de um fator de Sharpe-Lintner (CAPM), apresentou evidências de retornos anormais 

positivos para gestores de fundos, cujas posições lhes permitiam acesso a informações 

privilegiadas. Em contrapartida, também menciona artigos como de Elton, Gruber, Das e 

Hklarka (1991) e Brinson, Hood e Beebower (1986), os quais, utilizando modelos multi-

fatoriais, encontraram resultados diversos.  

Frente a estes fatos, conclui: “In truth, though, the most defensible conclusion is that, 

because of the joint-hypothesis problem and the rather weak state of the evidence for different 

asset-pricing models, strong inferences about market efficiency for performance evaluation 

tests are not warranted.” (FAMA, 1991, p. 1608). 
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Por fim, apresenta as conclusões em relação aos testes sobre a previsibilidade dos 

retornos. Em relação às estratégias por meio da observação do comportamento passado dos 

preços, Fama (1991) expõe que, para intervalos de curto prazo, muitos estudos, recentes e 

antigos, sugerem haver certa autocorrelação nos retornos. Em estudos de longo prazo, é 

mencionado que alguns apontam para a existência de autocorrelação negativa em retornos de 

períodos de 2 a 10 anos, porém Fama argumenta o baixo poder estatístico destes testes de 

longo prazo.  

Em relação à previsibilidade dos retornos com base em outras variáveis, Fama 

menciona: “The recent evidence on the predictability of returns from other variables seems to 

give a more reliable picture of the variation through time of expected returns.” (FAMA, 1991, 

p. 1609). Expõe que variáveis como dividendos, razão lucro sobre preço e taxas de juros 

apresentam melhor potencial explicativo para os retornos do que as autocorrelações citadas 

anteriormente.  

 

 

2.5  Carteiras vencedoras versus perdedoras: principais 

trabalhos 

As pesquisas de De Bondt e Thaler (1985, 1987), Chopra, Lakonishok e Ritter (1992) 

e Jegadeesh e Titman (1993, 2001) são algumas das mais citadas e trabalhadas pela literatura 

financeira, sendo, inclusive, geradoras de fortes debates e discussões.  
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2.5.1  De Bondt e Thaler (1985, 1987) 

O título da publicação de 1985 – “Does the Stock Market Overreact?” – resume a 

essência do objetivo de pesquisa trabalhado, que foi investigar a existência de excessos de 

reação de médio e longo prazo no mercado de ações norte americano. 

Os autores iniciam o artigo citando considerações sobre a interferência de variáveis 

comportamentais na atuação dos agentes econômicos. Mencionam especificamente o trabalho 

de Kahneman e Tversky (1982), sendo que o primeiro destes autores, no ano de 2002, viria a 

ser agraciado com o Prêmio Nobel de Economia. Neste momento, expõem que existe certo 

entendimento na literatura de que os indivíduos não reagem corretamente às novas 

informações e que, por exemplo, existe uma tendência em os investidores atribuírem pesos 

diferentes a informações, estando influenciados por variáveis comportamentais.  

Citam também que o tema em economia já é objeto de preocupação há algumas 

décadas, mencionando especificamente autores como Keynes e Willians na década de trinta:  

One of the earliest observations about overreaction in markets was made by 
J. M. Keynes: “… day-to-day fluctuations in the profits of existing 
investments, which are obviously of an ephemeral and nonsignificant 
character, tend to have an altogether excessive, and even absurd influence on 
the market” (1936, pp. 153-154). About the same time,  Williams noted in 
this Theory of Investment Value that “prices have been based too much on 
current earning power and too little on long-term dividend paying power” 
(1938, p. 19). (DE BONDT; THALER, 1985, p. 250). 

 

Na revisão da literatura que fazem os autores, citam também o trabalho de Arrow 

(1982), para o qual dois fatores são observados no mercado como incompatíveis com a 

hipótese de eficiência: o excesso de volatilidade e a anomalia da razão “preço sobre o lucro”. 

Em relação à primeira, cita também pesquisa de Shiller (1981), o qual atualmente se constitui 

em muito citada referência das finanças comportamentais. Este excesso de volatilidade é tido 

quando as oscilações nos preços são, a priori, incompatíveis com os movimentos nos 

dividendos futuros esperados.  
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A anomalia razão preço sobre lucro, “price earning ratio (P/E)” tem como referência, 

entre outros, Basu (1977) e consiste no fato de que ações com baixo P/E tendem a apresentar 

maiores retornos ajustados ao risco do que ações com alto P/E.  

Neste momento, pode-se registrar um posterior trabalho de Fama e French (1992), o 

qual estudou a relevância de algumas variáveis como a P/E, o tamanho de mercado da 

empresa (ME), a razão valor contábil sobre o valor de mercado (BE/ME), além da 

alavancagem financeira. Entre as conclusões, os citados autores expuseram que o modelo 

Capital Asset Pricing Model (CAPM) não é uma adequada modelagem para o mercado de 

capitais norte-americano, havendo excessos de retornos verificados associados às citadas 

variáveis. Estes autores, entretanto, concluem pela má especificação do modelo CAPM e não 

pela ineficiência do mercado. 

De Bondt e Thaler (1985) finalizam a parte inicial do trabalho com a seguinte 

exposição, a qual consiste na principal base de investigação da pesquisa realizada: 

If stock prices systematically overshoot, then their reversal should be 
predictable from past return data alone, with no use of any accounting data 
such as earnings. Specifically, two hypotheses are suggested: (1) Extreme 
movements in stock price will be followed by subsequent price movements 
in the opposite direction. (2) The more extreme the initial price movement, 
the greater will be the subsequent adjustment. Both hypotheses imply a 
violation of weak-form market efficiency. (IDEM, p. 251) 

 

Desta maneira, o artigo é organizado com o intuito de investigar a presença destes 

movimentos: reações excessivas seguidas de posteriores ajustes em sentido oposto. 

Sistematizam, pois, uma das mais utilizadas metodologias de teste sobre a existência de 

overreaction. 

Citando Fama (1976), partem da formalização da hipótese de eficiência de mercado 

nos seguintes termos: 

0)~())
~
(

~
( 111 ==− −−− tjtt

m

tjtmjt FuEFFRERE           ( 4 ) 
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Em que 1−tF  representa o completo conjunto de informações no momento t-1, jtR
~
 é o 

retorno da ação j no momento t e )
~
( 1

m

tjtm FRE −  é o valor esperado de jtR
~
 calculado pelo 

mercado com base no conjunto de informações m

tF 1− . 

Desta maneira, buscando investigar a existência de overreaction, as hipóteses 

trabalhadas são formuladas a seguir: 

0)~( 1 <−tWt FuE  e       ( 5 ) 

0)~( 1, >−ttL FuE           ( 6 ) 

A leitura das mesmas indica que o excesso de retornos esperado das ações vencedoras 

(W), no momento t, condicionado ao conjunto de informações do momento anterior 1−tF , 

)ˆ( 1−tWt FE υ  será negativo. Isto significa que ações que, no passado auferiram maiores 

retornos, apresentaram sobre-reação nos preços (e incompatíveis com os fundamentos de 

informações), devendo, portanto, serem corrigidas em momento posterior. O movimento em 

sentido contrário, segundo esta hipótese de overreaction, ocorre com as ações que, no 

passado, tiveram menores retornos, sendo consideradas perdedoras (L). 

Como o trabalho efetuou testes para períodos de médio e longo prazo, os autores 

teceram comentários sobre o joint-hypothesis problem, citando a necessidade de especificar 

um modelo de equilíbrio. Neste momento, mencionaram três possíveis modelagens:  

The empirical analysis is based on three types of return residuals: market-
adjusted excess returns; market model residuals; and excess returns that are 
measured relative to the Sharpe-Lintner version of the CAPM. (DE BONDT; 
THALER, 1985, p. 253). 

 

Adiante, porém, expõem:  

It turns out that, whichever of the three types of residuals are used, the 
results of the empirical analysis are similar and that the choice does not 
affect our main conclusion. Therefore, we will only report the results based 
on market-adjusted excess returns. (DE BONDT; THALER, 1985, p. 253). 
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Assim, após mencionar que os resultados encontrados não diferem entre as 

metodologias de cálculo dos resíduos utilizadas, citam que irão apresentar apenas os 

resultados do modelo baseado nos resíduos de retornos ajustados ao mercado, conforme 

seguinte caracterização: 

mtjtjt RRu −=          ( 7 ) 

Sendo R o retorno, j a ação, t o período e m o mercado. 

Foram utilizados como amostra os retornos mensais em ações do New York Stock 

Exchange entre janeiro de 1926 e dezembro de 1982.  

A metodologia básica consistiu nas seguintes etapas: 

1.ª) Cálculo dos resíduos dos retornos das ações em cada mês. 

2.ª) Cálculo, para cada ação, dos “excessos de retornos acumulados” (cumulative 

excess return - CU) nos trinta e seis meses anteriores, ou seja, no período de formação: 

∑
=

−=

=
0
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t

t

jtj uCU         ( 8 ) 

Considerando que, dentro da amostra de dados, o intervalo de tempo disponível para a 

utilização como períodos de formação foi de janeiro de 1930 a dezembro de 1977, totalizando 

48 anos, este passo, ou seja, o cálculo dos excessos de retornos acumulados foi realizado 16 

vezes para cada ação (a cada 36 meses). 

3.ª) Em seguida, para cada um dos 16 períodos de formação, foram identificadas as 35 

ações que nos 36 meses anteriores apresentaram os maiores excessos de retornos, as quais 

passaram a integrar o portfólio vencedor (W), e as 35 ações com piores desempenhos, que 

foram incluídas no portfólio perdedor (L). A cada período, portanto, as carteiras foram tendo 

suas composições remanejadas, conforme novas ações tenham sido consideradas entre as 35 

melhores ou piores. 
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4.ª) De posse da composição destas carteiras após cada um dos períodos de formação, 

iniciando em janeiro de 1933 a dezembro de 1980, foi calculado o retorno de cada carteira nos 

36 meses seguintes ao período de formação, passando-se a denominar este valor de 

tnLWCAR ,,/ - “cumulative average residual returns of all securities in the portfolio”, da carteira 

vencedora (W) ou perdedora (L), com t = 1 a t = 36 meses e n = 1 a n = 16 (períodos de 

formação).  

5.ª) Em seguida, foi calculada a média de todos os CARs das carteiras vencedoras e 

também a média referente aos CARs perdedores. Estas variáveis foram denominadas de 

“average CARs” ( WACAR  ou LACAR ). Estas indicam os desempenhos médios de todas as 

carteiras formadas no período e classificadas como, respectivamente, vencedoras ou 

perdedoras. 

6.ª) Por fim, restou comparar estes ACARs. Em termos formais, a investigação dos 

autores consistiu na avaliação da significância estatística das seguintes hipóteses: 

H0: ACARL, t – ACARW, t = 0               

H1: ACARL, t – ACARW, t > 0    

Onde:  

• ACARL, t: média dos resíduos dos retornos médios acumulados (average cumulative 

average residual returns) dos portfólios classificados como até então “perdedores”. 

• ACARW, t: média dos resíduos dos retornos médios acumulados (average cumulative 

average residual returns) dos portfólios classificados como até então “vencedores”. 

Para tanto, foi utilizado teste t de Student:  

[ ] NSACARACART ttWtLt /2/ 2
,, −=               ( 9 )                                                               

Onde: 
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N é a quantidade de períodos para cálculo dos CARs 

 

As evidências empíricas expuseram que as carteiras que, no passado, foram 

perdedoras apresentaram desempenhos superiores às, no passado, vencedoras, corroborando a 

hipótese de overreaction. Observou-se que os retornos das carteiras perdedoras superaram os 

dos portfólios vencedores em 0,246, com uma significância estatística de t = 2,20. 

Além dos intervalos de formação e análise do desempenho das carteiras de 36 meses, 

os autores também realizaram testes com base em outros períodos, também observando 

evidências de overreaction em diferentes intervalos de análise.  

Entre outras conclusões, os autores apresentaram também evidências de que o efeito 

overreaction é assimétrico, estando presente com maior intensidade em “perdedores” do que 

em “ganhadores”.  

Por fim, cabe expor uma síntese geral de suas conclusões: 

Research in experimental psychology has suggested that, in violation of 
Bayes’ rule, most people “overreact” to unexpected and dramatic news 
events. The question then arises whether such behavior matters at the market 
level. (p. 262) 
Consistent with the predictions of the overreaction hypothesis, portfolios of 
prior “losers” are found to outperform prior “winners”. Thirty-six months 
after portfolio formation, the losing stocks have earned about 25% more than 
the winners, even though the latter are significantly more risky. (p. 262) 

 

Pode-se afirmar que estas conclusões geraram relevantes repercussões para a literatura 

financeira, tendo incentivado a realização de estudos e discussões, os quais, até os dias de 

hoje, continuam a ser realizados. 

Em 1987, os autores publicaram novo estudo testando mais uma vez a hipótese de 

overreaction. Neste trabalho, também investigaram especificamente se o suposto efeito de 
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sobre-reação poderia ser, na verdade, conseqüência de outras variáveis explicativas: o efeito 

tamanho da firma e/ou fatores de risco (o beta do CAPM). 

Como conclusões, os resultados, mesmo considerando as influências das citadas 

variáveis, corroboraram a hipótese de overreaction: “The earnings of winning and losing 

firms show reversal patterns that are consistent with overreaction” (DE BONDT; THALER, 

1987, p. 579). Assim expõem: 

This paper has made contributions to this task in two different directions. 
First, two plausible explanations of winner-loser effect, namely those based 
on the size or risk characteristics of the winning and losing firms, have been 
examined. The data do not support either of these explanations. Second, the 
paper provides new evidence consistent with the simple behavioral view that 
investors overreact to short-term (i.e., a few years) earnings movements. 
Certainly, within the framework of the efficient market hypothesis, it is 
distinctly puzzling that a dramatic fall (rise) in stock prices is predictive of a 
subsequent rise (fall) in company-specific earnings. (DE BONDT; 
THALER, 1987, p. 579) 

 

 

2.5.2  Chopra, Lakonishok e Ritter (1992) 

Um outro importante trabalho foi realizado por Chopra, Lakonishok e Ritter (1992). 

Eles citam que o trabalho de De Bondt e Thaler (1985) sofreu críticas à sua metodologia: 

“Various authors [e.g., Chan (1988) and Ball and Kothari (1989)], however, have argued that 

these return reversals are due primarily to systematic changes in equilibrium-required returns 

that are not captured by De Bondt and Thaler.” (p. 266). Entre estes fatos, mencionam que a 

não inclusão no modelo de equilíbrio de fatores como alavancagem e o efeito tamanho da 

firma é apontada como possível causa de má especificação, podendo ter comprometido o 

trabalho dos citados autores. 

Subsequent papers suggest that De Bondt and Thaler’s findings are subject 
to various methodological problems. In particular, Ball and Kothari (1989) 
show that when betas are estimated using annual returns, nearly all of the 
estimated abnormal returns disappear in the context of the Sharpe-Lintner 
CAPM. In another paper, Zarowin (1990) argues that the overreaction effect 
is merely a manifestation of the size effect. (CHOPRA; LAKONISHOK; 
RITTER, 1992, p. 293). 
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Desta maneira, Chopra, Lakonishok e Ritter (1992) propõem uma metodologia de 

teste de overreaction que incorpore estas críticas.  

In this paper, in addition to allowing time variation in betas, as recently 
applied in this context by Ball and Kothari (1989), we use three 
methodological innovations that enable us to perform a comprehensive 
evaluation of the overreaction hypothesis. Our methodology is applicable to 
any study measuring abnormal performance over long horizons. (p. 266) 

 

As três inovações metodológicas propostas pelos autores são: 

a) Incorporar para cálculo do retorno anormal uma modelagem baseada no risco beta 

da versão Sharpe-Lintner do CAPM. Para tanto, foi realizada a seguinte regressão: 

[ ] )()()()()( ττβταττ ptftmtppftpt errrr +−+=−           ( 11 ) 

Onde: )(τptr  é o retorno anual do portfólio p no ano t e ano do evento τ ; mtr  é o 

retorno da carteira de mercado das ações igualmente ponderadas do NYSE (conforme critério 

de amostragem do trabalho) no ano t; e ftr  é o retorno anual do ativo livre de risco, tendo sido 

utilizadas T-bills. Além destes, observa-se também, como intercepto da regressão - )(τα p  - o 

denominado alfa de Jensen (1969). 

b) Ajustar o modelo ao efeito tamanho, pois estudos anteriores em finanças defendem 

ser esta uma variável relevante, devendo ser incorporada a modelagens de precificação de 

ativos de capital.  

c) Proceder a exames de retornos anormais também em períodos curtos de análise, nos 

quais é minimizado o joint-hypothesis problem. 

Os autores utilizaram dados de retornos de ações do NYSE do período de 1926 a 1986. 

Para formação das carteiras e elaboração da classificação das ações em perdedoras e 

vencedoras basearam-se no período de 5 anos, tendo também utilizado este mesmo período 

para analisar o comportamento das carteiras no período pós-formação. Para análise, foram 
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criadas 20 diferentes carteiras, utilizando-se como critério os retornos obtidos no período de 

formação (5 anos anteriores).  

Num primeiro momento, os autores procuraram isolar os efeitos do beta em relação 

aos retornos, tendo percebido que a carteira vencedora (maiores retornos no passado) 

apresentou um retorno menor do que seria esperado pelo modelo CAPM (ajustado ao beta e 

prêmio de risco de mercado). Além disso, observaram também que a carteira no passado 

classificada como perdedora apresentou um retorno acima do que seria predito pelo CAPM. 

Nas palavras dos autores: “Using the empirical security market line calculated from monthly 

data with portfolios formed on the basis of ranked prior betas, extreme losers outperform 

extreme winners by 9.5% per year” (p. 275). 

Também buscaram isolar o efeito tamanho, obtendo a seguinte constatação: “holding 

size constant, returns are higher the lower are prior returns, and holding prior returns constant, 

returns are higher the smaller is size” (p. 277). Desta maneira, observaram que, mesmo 

controlando o efeito tamanho, ainda assim foram observadas diferenças entre os retornos das 

carteiras perdedoras e vencedoras, concluindo que: “From these numbers, it appears that there 

is an economically-significant overreaction effect above and beyond any size effect” (p. 280). 

Tendo em vista a relevância das variáveis envolvidas, os autores trabalharam também 

a seguinte regressão múltipla: 

ppPpfp ebetaRETURNSIZErr ++++=− 3210 αααα           ( 12 ) 

Nesta, a variável dependente é o prêmio de risco do portfólio (seu retorno observado,  

pr , menos o retorno do ativo livre de risco, fr ) e as variáveis explicativas são Tamanho 

(SIZE), Retorno acumulado nos cinco anos anteriores (RETURN) e risco medido pelo beta. 

Para as variáveis explicativas, os autores utilizaram valores categóricos de 1 a 20, conforme a 

classificação do portfólio em relação, respectivamente, ao tamanho, retorno anterior e beta.  
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Em relação à variável RETURN, tanto para a regressão sobre os retornos anuais quanto 

mensais, observaram um sinal negativo para o seu coeficiente angular, de maneira 

estatisticamente significante. Desta forma, carteiras com classificações de piores retornos 

passados (“perdedoras”) tenderam a apresentar um retorno superior ao das “vencedoras”. 

Por fim, uma última metodologia é aplicada para analisar o comportamento dos 

retornos em períodos curtos. Para tanto, utilizam estudos de eventos baseados em anúncios de 

lucros.  

A realização destes testes em estudos de eventos é justificada pelos autores pelo fato 

de tornar pouco relevantes os problemas relativos ao joint-hypothesis problem. “Focusing on 

short windows such as the three-day period surrounding earnings announcements minimizes 

the sensitivity of results to misspecification of controls” (CHOPRA; LAKONISHOK; 

RITTER, 1992, p. 290). 

Os autores basearam-se em dados de 1970 a 1981, tendo-se levantado os anúncios 

trimestrais de lucros das empresas e, em seguida, calculado-se o lucro médio das empresas em 

cada um dos vinte portfólios formados.  

A janela de análise escolhida foi o período de três dias [-2,0], justificando os autores 

que “This three-day window is commonly used in the earnings announcement literature [e.g., 

Bernard Thomas (1990)]” (CHOPRA; LAKONISHOK; RITTER, 1992, p 290).  

Foi observado que os portfólios das ações no passado perdedoras acumularam, nestes 

intervalos de três dias, um retorno médio de 0,63%, enquanto que as carteiras no passado 

vencedoras obtiveram uma média de zero.  

Nestes testes, concluíram: “Thus, the evidence from earnings announcements indicates 

that the market is systematically surprised at subsequent earnings announcements in a manner 

consistent with the overreaction hypothesis” (p. 291). 
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Tendo em vista que parte da literatura [sendo citados Chari, Jagannathan e Ofer 

(1988)] defende que estes retornos anormais se devem a fatores como o efeito tamanho da 

firma ou ao risco sistemático (medido pelo beta do CAPM), os autores procederam a uma 

análise levando em consideração estas possíveis interferências. Para tanto, estimaram uma 

regressão múltipla incluindo estas variáveis, assim como fora feito para a análise de longo 

prazo. Os resultados também apresentaram um coeficiente angular negativo e estatisticamente 

significante para a variável RETURN. 

Conforme autores: “The coefficients indicate that, holding beta and firm size constant, 

the earnings announcement returns are more positive for prior losers than winners (...) 

reinforcing our earlier results on the existence of an overreaction effect” (p. 293). 

De uma forma geral, considerando todos os testes realizados – tanto para o curto 

quanto para longo prazo -, os autores constataram relevantes evidências de overreaction, 

vindo a corroborar trabalhos anteriores como os de De Bondt e Thaler (1985, 1987). 

  

 

2.5.3  Jegadeesh e Titman (1993, 2001) 

Estes autores publicaram, entre outros, dois importantes estudos testando a hipótese de 

eficiência de mercado, tendo seus resultados provocado consideráveis repercussões para a 

literatura financeira. O próprio Fama (1998), um dos maiores defensores da hipótese de 

eficiência de mercado, citou serem intrigantes os resultados encontrados pelo trabalho de 

1993. Nas palavras deste autor, foi dito que estes se constituíam num mistério que deveria ser 

mais bem estudado. 

Em termos metodológicos, a presente dissertação abordará com maior nível de 

detalhes a publicação de 2001, a qual é mais atual. No tocante ao trabalho de 1993, cabe 
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destacar as relevantes conclusões, bem como a exposição do contexto polêmico relativo ao 

tema. 

No artigo de 1993, iniciam expondo que muitos jornalistas, psicólogos e economistas 

vêm defendendo a tese de que os investidores apresentam comportamentos compatíveis com 

overreaction. Em relação à literatura acadêmica em finanças, mencionam que a lucratividade 

de estratégias contrárias (por meio da compra de ações no passado perdedoras e venda de 

ações no passado vencedoras) é evidenciada por muitos estudos, entre os quais citam 

especificamente De Bondt e Thaler (1985, 1987). Adiante, todavia, expõem que estas 

evidências vêm sendo muito debatidas, havendo polêmica relativamente ao assunto, momento 

em que são mencionados Chan (1988), Ball e Kothari (1989) e Zarowin (1990). 

Uma possível contradição exposta por Jegadeesh e Titman (1993) é que, não obstante 

a literatura acadêmica apresentar evidências da efetividade destas estratégias contrárias, boa 

parte do mercado vem utilizando outros tipos de estratégias – denominadas “strength 

strategies” - baseadas num critério oposto, ou seja, de comprar ações no passado recente 

“vencedoras” e vender ações denominadas “perdedoras”. Esta constatação é mencionada: 

“For example, a majority of the mutual funds examined by Grinblatt and Titman (1989, 1991) 

show a tendency to buy stocks that have increased in price over the previous quarter” 

(JEGADEESH; TITMAN, 1993, p. 66) . Observe-se, inclusive, que tal estratégia consta no 

próprio título deste artigo: “Returns to Buying Winners and Selling Losers: Implications for 

Stock Market Efficiency”. 

Sobre o assunto, esta aparente contradição é abordada da seguinte maneira: 

How can we reconcile the success of Value Line rankings and the mutual 
funds that use relative strength rules with the current academic literature that 
suggests that the opposite strategy generates abnormal returns? One 
possibility is that the abnormal returns realized by these practitioners are 
either spurious or are unrelated to their tendencies to by past winners. A 
second possibility is that the discrepancy is due to the difference between the 
time horizons used in the trading rules examined in the recent academic 
papers and those used in practice. (JEGADEESH; TITMAN, 1993, p. 66) 
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O trabalho de 1993 abrangeu uma amostra de retornos de ações do New York Stock 

Exchange e American Stock Exchange, no período de 1965 e 1989, tendo os autores 

classificado ações em “ganhadoras” (composta pelo decil com melhores retornos nos 

momentos anteriores) e “perdedoras” (as enquadradas entre as 10% de menores retornos).  

Para elaboração deste ranking utilizaram períodos de formação de 1, 2, 3 e 4 

trimestres. Para análise do comportamento das carteiras após este período, também foram 

utilizadas janelas de 1, 2, 3 e 4 trimestres, proporcionando um total de 16 diferentes 

combinações. 

Os autores passaram a observar se as “strength strategies” seriam capazes de 

proporcionar retornos anormais positivos. Na análise, inclusive, buscaram também levar em 

consideração fatores como o risco e o efeito tamanho, de forma a investigar se estes possíveis 

retornos anormais não seriam conseqüências destas variáveis explicativas. 

Como conclusões destes testes mencionam:  

Trading strategies that buy past winners and sell past losers realize 
significant abnormal returns over the 1965 to 1989 period. (…) Additional 
evidence indicates that the profitability of the relative strength strategies are 
not due to their systematic risk. (JEGADEESH; TITMAN, 1993, p. 89) 

 

Com vistas a investigar a validade destas observações, os mesmos autores, em 2001, 

publicam nova pesquisa. Estes iniciam o trabalho mencionando que parte da literatura 

interpretou os resultados do artigo de 1993 como fortes evidências de ineficiência de 

mercado, porém outros apresentaram críticas, expondo que os resultados obtidos à época 

poderiam ter se dado em virtude de má especificação de modelos ou por características 

específicas da amostra, não necessariamente presentes em outros momentos. Assim, os 

autores estenderam os testes para o período de 1990 a 1998. “we now have nine additional 

years of data that enable us to perform out-of-sample tests as well as to assess the extent to 

which investors may have learned from the earlier return patterns.” (JEGADEESH; TITMAN, 

2001, p. 700). 
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Os dados utilizados consistem em todas as ações negociadas no NYSE, American 

Stock Exchange e Nasdaq, tendo sido excluídas aquelas com preço inferior a US$ 5.00 e as 

incluídas no menor decil, em termos de valor de mercado, do NYSE. 

Ao final de cada mês, as ações foram classificadas conforme seus retornos nos últimos 

seis meses (período de formação). Em seguida, foram criadas 10 carteiras com base nesta 

ordem de classificação, sendo considerados como portfólios vencedores e perdedores aqueles 

formados, respectivamente, pelas ações que representam os 10% de maiores ou piores 

retornos. 

Observe-se que foram incluídos nos portfólios vencedores todas as ações que, nos seis 

meses de classificações anteriores, estiveram entre as 10% de maiores retornos.  

For instance, a December winner portfolio comprises 10 percent of the 
stocks with the highest returns over the previous June to November period, 
the previous May to October, and so on up to the previous January to June 
period. Each monthly cohort is assigned an equal weight in this portfolio. 
(JEGADEESH; TITMAN, 2001, p. 703) 

 

Procedimento análogo foi feito para os portfólios perdedores. 

Conforme os resultados encontrados, os autores expuseram que, entre 1965 a 1989 – 

período originalmente estudado por Jegadeesh e Titman (1993) -, observa-se que as carteiras 

que, no passado foram classificadas como vencedoras (P1) continuaram a apresentar retornos 

maiores nos seis meses subseqüentes em relação às perdedoras (P10). A diferença entre estes 

retornos foi de 1,17%, com uma estatística t=4,96. “The table reveals a monotonic relation 

between returns and momentum ranks over the 1965 to 1989 sample period, confirming the 

results in Jegadeesh and Titman (1993)” (JEGADEESH; TITMAN, 2001, p. 703). 

Sobre a amostra de dados recentes:  

The table reveals that this return pattern continues in the more recent 1990 to 
1998 period. In this period, past winners outperformed past losers by 1.39 
percent per month, which is close to the corresponding returns in the original 
Jegadeesh and Titman (1993) sample period. (JEGADEESH; TITMAN, 
1993, p. 705). 
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Os autores também buscaram isolar a influência da variável tamanho e observaram 

que este fenômeno está presente tanto em grandes quanto em pequenas firmas. “The results in 

Table I indicate that the momentum effect continues in the 1990s for large stocks as well as 

small stocks” (JEGADEESH; TITMAN, 1993, p. 705). 

A análise também é estendida para a inclusão de modelagens que consideram variáveis 

relacionadas ao risco. Para tanto, são utilizados o CAPM, já expresso na equação 11, e o 

modelo de três fatores de Fama e French (1993, 1996). Este último vem se consolidando na 

literatura financeira como uma das maiores referências em modelagens de precificação de 

ações, desde o Capital Asset Pricing Model
3.  

Este modelo possui a seguinte representação: 

[ ] )()()()( tihtiSftMtiMitftit HMLESMBERRERRE βββα ++−+=−             ( 13 ) 

 
 Sendo:  

In this equation, SMBt (small minus big) is the difference between the 
returns on diversified portfolios of small and big stocks, HMLt (high minus 
low) is the difference between the returns on diversified portfolios of high 
and low B/M stocks, and the betas are slopes in the multiple regression of Rit 

– Rft on RMt – Rft, SMBt, and HMLt. (FAMA; FRENCH, 2004, p. 20). 
 

A denominação utilizada pelos autores B/M significa a razão valor contábil dividido 

pelo valor de mercado da empresa. 

Nos testes realizados por Jegadeesh e Titman (2001), observam-se resultados 

compatíveis com as evidências anteriores, tendo os coeficientes alfas das carteiras no passado 

vencedoras superado os relativos aos portfólios perdedores. Desta forma, o efeito momento 

manteve-se, mesmo após a utilização destas duas modelagens de precificação.  

                                                
3 Nas palavras de Fama e French (2004): “The three-factor model is now widely used in empirical research that 
requires a model of expected returns. Estimates of ai from the time-series regression above are used to calibrate 
how rapidly stock prices respond to new information; for example, Loughran and Ritter (1995), Mitchell and 
Stafford (2000). They are also used to measure the special information of portfolio managers, for example, in 
Carhart’s (1997) study of mutual fund performance. Among practitioners, the model is offered as an alternative 
to the CAPM for estimating the cost of equity capital (for example, Ibbotson Associates).” (FAMA; FRENCH, 
2004, p. 21) 
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Frente a todos estes resultados, de que há uma tendência em carteiras vencedoras num 

período de seis meses manterem resultados superiores a outras perdedoras nos seis meses 

subseqüentes, Jegadeesh e Titman (2001) analisaram a possibilidade de ser este fenômeno 

compatível com a hipótese de underreaction, passando isto a ser investigado como uma 

hipótese do trabalho. Nesta discussão, citam, inclusive, autores das finanças comportamentais: 

Barberis et al. (1998) discuss how a “conservatism bias” might lead 
investors to underreact to information in a way that is consistent with our 
null hypothesis. The conservatism bias, identified in experiments by 
Edwards (1968), suggests that individuals underweight new information in 
updating their priors. If investors act in this way, prices will tend to slowly 
adjust to information, but once the information is fully incorporated in 
prices, there is no further predictability in stock returns. This interpretation 
suggests that the postholding period returns will be zero. (JEGADEESH; 
TITMAN, 2001. p. 708). 

 

Jegadeesh e Titman (2001), nesta análise, utilizaram três diferentes períodos 

(mensurados em meses): 

a) “Formation Period”: t = -5 a t = 0. Com uma duração de seis meses, foi utilizado 

para a classificação das ações em “perdedoras” ou “vencedoras”. 

b) “Holding Period”: t = 1 a t = 6 ou 12. De posse das carteiras formadas, foram 

comparados os retornos das carteiras vencedoras e perdedoras. Neste período, conforme 

exposto nos testes anteriores já citados, foi identificado o efeito momento. 

c) “Post-Holding Period”: t = 13 a t = 60. Consiste no período para análise do 

comportamento dos retornos das carteiras após os 12 primeiros meses seguintes ao período de 

formação. Cabe uma observação de que no trabalho de 1993, os autores analisaram este 

período numa duração máxima de 3 anos, diferentemente do realizado em 2001, quando foi 

estendido a 5 anos. 

De forma específica, a análise deste terceiro período foi realizada com o objetivo de 

investigar se a continuidade no comportamento dos retornos (efeito momento) é consiste ou 

não com o fenômeno de underreaction. Caso afirmativo, as diferenças entre as carteiras 
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vencedoras e perdedoras neste terceiro período deverão ser nulas, indicando que a 

continuidade no comportamento dos retornos dentro do “Holding Period” consistiu apenas 

num ajuste atrasado a informações. 

Os autores identificaram que, no “Holding Period”, assim considerado como os doze 

meses imediatamente seguintes ao período de formação (t = 1 a t = 12), em média, as carteiras 

vencedoras superaram os retornos médios das perdedoras em 1,01% ao mês, com uma 

estatística t de Student de 6,52.  

Todavia, no “Post-Holding Period”, em todas as janelas de análise estudas, foi 

evidenciada uma inversão, ou seja, os retornos das carteiras no passado classificadas como 

perdedoras passaram a superar as anteriormente eleitas como vencedoras. Em todos os sub-

períodos analisados, tal fato foi constatado. Nas palavras dos autores: “Over the 1965 to 1998 

sample period, the results reveal a dramatic reversal of returns in the second through fifth 

years.” (p. 711) 

Os autores também analisaram o problema sob a ótica do modelo de três fatores de 

Fama e French, tendo observado reversão para a diferença (portfólio vencedor menos 

portfolio perdedor) de maneira estatisticamente significante apenas nos quinto e sexto anos. 

Identificaram também diferenças específicas entre as carteiras vencedoras e perdedoras, 

havendo evidências deste fenômeno de maneira mais intensa nas vencedoras: “Our separate 

analysis of winners and losers indicates that the return reversals observed for the zero cost 

momentum portfolio is entirely due to the negative alphas of the winners” (p. 716). 

Os autores ainda efetuaram análise em sub-períodos distintos: 1965-1981 e 1982-

1998, tendo também isolado o efeito tamanho. Em todas as análises observaram que nos 12 

meses do “Holding Period”, evidenciou-se, com significância estatística, a tendência das 

ações consideradas vencedoras no período de formação continuarem a superar as perdedoras.  
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Porém, em relação ao “Post-Holding Period”, embora com tendência de reversão, os 

resultados variaram conforme sub-períodos, tamanho das firmas na amostra ou em virtude da 

utilização do modelo de três-fatores de Fama e French.  

In particular, although our evidence of momentum profits in the year 
following the formation period is extremely robust, evidence of negative 
postholding period returns tends to depend on the composition of the sample, 
the sample period, and, in some instances, whether the postholding period 
returns are risk adjusted. (p. 719) 

 
A conclusão final do trabalho foi a confirmação do estudo anteriormente realizado e 

publicado em 1993. Os autores afirmam, inclusive, que estas evidências são consistentes com 

modelos comportamentais, porém recomendam cautela neste sentido, porque nem sempre os 

comportamentos preditos por estas modelagens são verificados.  

 

 

2.6  Estudos de eventos 

Os trabalhos comentados anteriormente tinham como objetivos principais comparar os 

retornos de ações vencedoras e perdedoras, buscando investigar se estes comportamentos se 

mostraram compatíveis com a hipótese de eficiência de mercado.  

A partir deste momento, serão tecidas considerações específicas sobre estudos de 

eventos. De forma concreta, será realizada uma revisão dos principais procedimentos 

metodológicos adotados pela literatura financeira para estudos desta natureza, bem como as 

evidências de alguns trabalhos de referência. 

 

 

2.6.1  Algumas referências sobre o procedimento metodológico 

Para Soares, Rostagno e Soares (2002), fazendo referência a Mackinlay (1997) e 

Campbell, Lo e MacKinlay (1997), estudos de eventos possuem as seguintes etapas: 
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1. Definição do evento; 
2. Seleção da amostra; 
3. Medição do retorno anormal; 
4. Procedimento de estimação; 
5. Procedimento de teste; 
6. Resultados empíricos; e  
7. Interpretação e conclusões. 
 
Após a definição do evento a ser analisado, por exemplo, anúncios de lucros, 

distribuição de dividendos, divulgação da taxa de juros, etc., procede-se à seleção da amostra, 

no caso, das ações.  

Para a medição do retorno anormal, parte-se da premissa de que, num mercado 

eficiente, os preços ajustam-se rapidamente às novas informações divulgadas. Isto implica que 

não deve haver, de forma sistemática, atrasos ou excessos de reações. Além disso, ainda no 

tocante à medição do retorno anormal, faz-se preciso definir o retorno “normal”. Para tanto, 

há um grande número de metodologias. Soares, Rostagno e Soares (2002), por exemplo, 

baseando-se em Brown e Warner (1980, 1985), citam três métodos principais: 

a) Retornos ajustados à média: ititi RRA −= ,, , sendo tiA ,  o retorno anormal da ação i 

no momento t, tiR ,  o retorno da ação i no período t e iR  é a média simples dos retornos da 

ação i para o período passado. 

b) Retornos ajustados ao mercado: tmtiti RRA ,,, −= , sendo que tmR ,  representa o 

retorno da carteira de mercado no momento t. 

c) Retornos ajustados ao risco e ao mercado: tmiititi RRA ,,, βα −−= , em que iα  e iβ  

são parâmetros do modelo CAPM (já mencionado na equação 11).  

Na verdade, esta última metodologia para cálculo do retorno anormal, poderia ser 

generalizada para outras formas de modelagem. Jegadeesh e Titman (2001), por exemplo, 

fazem testes com o CAPM e também com o modelo de três fatores de Fama e French (1993, 

1996). 

52 



 

Neste contexto, Soares, Rostagno e Soares (2002) também procederam a testes sobre a 

efetividade destes diferentes modelos para medição do retorno anormal. A amostra consistiu 

em retornos diários de 69 ações do ano de 2001. Em seguida, os autores introduziram 

artificialmente retornos anormais, com o intuito de identificar que método seria mais eficiente 

na identificação dos mesmos. Tratou-se, portanto, de um estudo de simulação.  

Testaram especificamente o modelo de retorno ajustado ao mercado, o modelo de 

retorno ajustado ao risco e ao mercado e o modelo CAPM, tendo concluído que o segundo foi 

o mais eficiente. 

Estes são apenas alguns exemplos para medição dos retornos anormais. Todavia, o 

mais importante a registrar é que, dado que o presente estudo procederá à análise em curtas 

janelas de tempo – de poucos dias -, conforme já mencionado, a questão da modelagem 

utilizada passa a apresentar menor relevância. 

 

 

2.6.2  Fama, Fisher, Jensen e Roll (1969) 

Já anteriormente ao trabalho de Fama (1970), no ano de 1969, Fama, Fisher, Jensen e 

Roll publicaram “The adjustment of Stock Prices to New Information”. Tal artigo, conforme 

exposto por Haugen (1997), foi o primeiro a aplicar - em problemas relacionados à 

incorporação de informações nos preços de ações - a metodologia hoje conhecida como 

estudos de eventos. O princípio que serve de base para estes tipos de testes é o de que, caso se 

aceite a hipótese de eficiência de mercado, os preços dos ativos devem responder 

instantaneamente à nova informação. Caso haja uma demora ou atraso na resposta, diz-se 

haver underreaction. Em caso contrário, na hipótese do mercado apresentar uma excessiva 

reação (a qual tenderá a ser posteriormente corrigida), tem-se overreaction.  
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Este trabalho de 1969 representou uma inovação, pois passou a analisar a eficiência a 

partir da velocidade com a qual os preços incorporam novas informações – no caso específico, 

anúncios de splits (ou seja, divisões de ações), investigando a eficiência na forma semiforte.  

Os autores citados utilizaram como eventos splits no New York Stock Exchange entre 

1929 e 1959. A princípio, tais eventos não deveriam representar nada de relevante que 

pudesse alterar os preços das ações, porém, Haugen (1997) explica que, em aproximadamente 

oitenta por cento dos casos, tais ocorrências vêm seguidas de aumentos nos dividendos. Foi 

baseados nesta filosofia que os autores justificaram a utilização deste tipo de evento: “In the 

past a large fraction of stock splits have been followed closely by dividend increases-and 

increases greater than those experienced at the same time by other securities in the market.” 

(FAMA; FISHER; JENSEN; ROLL, 1969, p. 3). 

A metodologia utilizada consistiu na análise do comportamento dos retornos mensais 

nos momentos imediatamente anteriores e posteriores ao mês do split. Com este objetivo, 

partiu da investigação de retornos anormais, utilizando para tanto, como parâmetro de cálculo 

para os retornos esperados, o seguinte modelo: 

 jttejjjte LR υβα ++= loglog                     ( 14 ) 

Onde: jtR  é o retorno da ação j no momento t e tL  a média dos retornos de todas as 

ações negociadas no NYSE durante o período t estudado, representando a carteira de mercado 

ou, nas palavras dos autores, “general market conditions”. Como foram trabalhados retornos 

durante vários meses, os autores investigaram a especificação deste modelo, tendo concluído 

ser este adequado ao mercado. “In sum we find that regressions of security returns on market 

returns over time are a satisfactory method for abstracting from the effects of general market 

conditions on the monthly rates of return on individual securities.” (p. 9). 

Os testes realizados tomaram como base a média dos resíduos dos retornos, conforme 

a seguinte expressão: 
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jmυ̂  é o resíduo da regressão do ativo j no mês m; e mN  o número de splits no mês m.  

Como intervalo de análise, os autores utilizaram os 29 meses anteriores, o mês do split 

e os 30 posteriores, totalizando uma janela de 60 meses. Desta maneira, utilizaram também a 

análise dos resíduos acumulados: 
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Este trabalho concluiu que não houve reações incompletas nem overreaction nos 

eventos. Nas palavras dos autores: 

In sum, in the past stock splits have very often been associated with 
substantial dividend increases. The evidence indicates that the market 
realizes this and uses the announcement of a split to re-evaluate the stream of 
expected income from the shares. Moreover, the evidence indicates that on 
the average the market’s judgments concerning the information implications 
of a split are fully reflected in the price of a share at least by the end of the 
split month  but most probably almost immediately after the announcement 
date. Thus the results of the study lend considerable support to the 
conclusion that the stock market is “efficient” in the sense that stock prices 
adjust very rapidly to new information. (p. 25)   

 

 

2.6.3  Rendleman, Jones e Latané (1982) 

Neste, foi realizado um estudo de eventos a partir de anúncios trimestrais de ganhos. 

Tais pesquisadores criaram dez diferentes grupos com base em como os anúncios divulgados 

eram diferentes dos estimados. Para tanto, nos momentos prévios ao anúncio, os autores 

procederam a uma análise das divulgações de lucros dos trimestres anteriores, auferindo uma 

estatística de tendência. Isto foi feito para cada ação. 

Em seguida, a pesquisa comparou esta estatística (lucro trimestral estimado com base 

em realizações passadas) com o lucro efetivamente divulgado. Caso este anúncio efetivo 
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tenha se mostrado superior a dois desvios-padrão da estatística estimada, a empresa foi 

agrupada numa carteira denominada grupo 10. Na hipótese de ter superado o valor esperado 

entre 1,5 a 2,0 desvios-padrão, a empresa foi incluída no grupo 9 e assim sucessivamente, até 

que, no último extremo – grupo 1 – foram incluídas as empresas cujos anúncios foram 

considerados os mais negativos: aqueles inferiores ao esperado em mais do que 2 desvios-

padrão. 

Assim, num extremo foram classificados os anúncios que trouxeram as melhores 

novas informações ao mercado (em que o anúncio superou em mais de dois desvios-padrão o 

estimado). No outro extremo, enquadraram-se as piores notícias (cujo anúncio foi inferior em 

dois desvios-padrão do estimado). Entre estes grupos, foram criados mais oito, conforme a 

comparação da nova informação em relação ao que era esperado.  

Este trabalho apresentou como conclusão que aparentemente há uso de inside 

information, pois, mesmo antes do anúncio, já eram percebidas alterações anormais nos 

preços. Também se evidenciou que as reações imediatas não refletiam inteiramente as novas 

informações, perdurando por períodos de até três meses, fato este, a priori, incompatível com 

a hipótese semiforte de eficiência de mercado. 

 

 

2.6.4  Outras evidências relacionadas a estudos de eventos 

Fama (1991) expõe que a maioria dos estudos de eventos por ele pesquisados são 

compatíveis com a hipótese de eficiência: “The typical result in event studies on daily data is 

that, on average, stock prices seem to adjust within a day to event announcements. The result 

is so common that this work now devotes little space to market efficiency” (p. 1601). 

Bernard (1993) faz uma revisão de alguns dos principais estudos sobre reações de 

preços aos eventos específicos de anúncios de ganhos. Entre as conclusões faz a ressalva do 
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joint-hypothesis problem: “any conclusions about market efficiency cannot be divorced from 

some assumed model of market equilibrium” (BERNARD, 1993, p. 335). Porém, adiante 

expõe uma tendência, nos estudos pelo autor citados, em rejeitar a hipótese de eficiência de 

mercado: 

When viewed as a whole, the evidence summarized here presents a more 
serious challenge to the efficient markets hypothesis than could have been 
anticipated a few years ago. It is difficult to understand how the simple 
trading rules described here could apparently generate positive abnormal 
returns. (BERNARD, 1993, p. 336) 

 

Fama (1998), ao tratar da eficiência de mercado e finanças comportamentais, também 

procede a uma ampla revisão da literatura. Entre os trabalhos pesquisados, alguns utilizam 

como estratégia metodológica a realização de estudos de eventos. Cita que muitos autores 

apresentam evidências da chamada underreaction: “The granddaddy of underreaction events 

is the evidence that stock prices seem to respond to earnings for about a year after they are 

announced” (FAMA, 1998, p. 286). Menciona como autores que corroboram a hipótese de 

underreaction de longo prazo por meio da realização de estudos de eventos: Ball e Brown 

(1968), Bernard e Thomas (1990), Jegadeesh e Titman (1993), Cusatis, Miles e Woolridge 

(1993), Desai e Jain (1997), Ikenberry, Rankine e Stice (1996), Lakonishok e Vermaelen 

(1990), Ikenberry, Lakonishok e Vermaelen (1995) e Michaely, Thaler e Womack (1995).  

Todavia, Fama (1998) defende que, como muitos outros artigos evidenciam o 

contrário, ou seja, overreaction, a hipótese de eficiência não pode ser rejeitada. 

Christophe, Ferri e Angel (2004) publicaram trabalho que, em estudo de eventos, 

encontraram evidências relacionadas à forma forte de eficiência. Em momentos pouco 

anteriores à divulgação de anúncios de ganhos, foram verificados comportamentos anormais, 

injustificados em relação às informações até então publicamente disponíveis e relevantes. Sua 

pesquisa foi realizada em ações negociadas na NASDAQ e proporcionou interessantes 
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observações: “a significant portion of pre-announcement short-selling is driven by some other 

information source that is highly correlated with post-announcement return” (p. 1874).  

Eberhart, Maxwell e Siddque (2004) realizaram uma pesquisa com uma amostra de 

retornos de ações em cinqüenta anos, 1951 a 2001, analisando a reação dos retornos de ações 

em relação a anúncios de investimentos das companhias em pesquisa e desenvolvimento 

(P&D). Em sua análise, utilizaram uma metodologia que considerou o modelo de três fatores 

de Fama e French e o modelo de quatro fatores de Carhart (1997). Encontraram evidências de 

underreaction, conforme expõem: 

We find consistent evidence of misreaction, as manifested in the 
significantly positive abnormal stock returns that our sample firms’ 
shareholders experience following these increases. We also find consistent 
evidence that our sample firms experience significantly positive long-term 
abnormal operating performance following their R&D increases. Our 
findings suggest that R&D increases are beneficial investments, and that the 
market is slow to recognize the extent of this benefit (consistent with 
investor underreaction). (p. 623).  

  

Afirmam também que, embora o estudo em questão tenha caracteres próprios, suas 

evidências são compatíveis com estudos anteriores, momento em que citam Lakonishok et al 

(1994), Loughram e Ritter (1995) e Daniel e Titman (2001). 

Frente a esta revisão realizada em estudos de eventos, observa-se, destarte, que o 

assunto é inconcluso e que, a depender do autor, diferentes posicionamentos são encontrados. 

 

 

2.7  As finanças comportamentais e o debate com os 

defensores da hipótese de eficiência de mercado 

O estudo sobre o comportamento do mercado e possíveis irracionalidades dos 

investidores remonta a momentos anteriores ao século XX. Milanez (2003), por exemplo, cita 

trabalhos de autores de séculos passados como Mackay (Século XIX) e De La Vega (Século 
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XVII), os quais narram comportamentos supostamente irracionais de investidores, mais 

especificamente episódios especulativos nos séculos XVII, XVIII e XIX. Muito famoso é o 

caso das tulipas, descrito por Malkiel (1975) e citado por Ross, Westerfield e Jaffe (2002), em 

que um único botão chegou a apresentar valor de mercado equivalente a várias arrobas de 

cereais diversos, além de vários animais (como bois, porcos e ovelhas).  

O próprio Keynes (1936) chega a mencionar flutuações excessivas no mercado como 

efêmeras e absurdas.  

Entretanto, as finanças comportamentais passam a ser estudadas com maior 

sistematização com o desenvolvimento de novos trabalhos de psicologia aplicada à economia 

e também com a evolução das pesquisas em relação à hipótese de eficiência de mercado, 

principalmente a partir das décadas de setenta e oitenta. Ratificando tal fato, Barberis e Thaler 

(2003) expõem: “Behavioral finance is a young field, with its formal beginnings in the 

1980s.” (p. 1111).  

De uma forma geral, podem ser identificadas duas linhas de pesquisa principais 

relacionadas às finanças comportamentais. Primeiramente, podem ser citados aqueles estudos 

com foco mais qualitativo e mais próximo à psicologia. Nesta área, enquadram-se trabalhos 

que buscam explicações para os comportamentos dos investidores e, conseqüentemente, do 

mercado de capitais, tendo-se como estratégia metodológica central a simulação de decisões 

em experimentos. Tudo com o objetivo primordial de identificar possíveis vieses 

comportamentais, contrários ao que seria predito pelo pressuposto da racionalidade. 

Como exemplos de estudos desta natureza, podem ser citados trabalhos como os de 

Kahneman e Tversky (1979 e 1982, entre outros), devendo-se ressaltar que cada vez mais 

experimentos vêm sendo realizados com o objetivo de analisar o comportamento humano em 

situações de risco ou em momentos de decisões de investimentos.  
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Kahneman (2002) faz uma sistematizada revisão das principais teorias que estão 

relacionadas às pesquisas que lhe trouxeram reconhecimento com o Prêmio Nobel. Inicia 

citando uma questão utilizada pelo pesquisador Shane Frederick (trabalho não publicado), em 

que foi aplicada a seguinte pergunta a diversas pessoas: “Um bastão e uma bola custam no 

total $1,10. O bastão custa $1 a mais do que a bola. Quanto custa a bola?”. Entre os 

resultados, observou-se uma tendência natural das pessoas em responder erroneamente dez 

centavos. Até mesmo estudantes de algumas das melhores universidades americanas, 

tenderam a dar esta resposta errada por impulso (em Princeton, a incidência de respostas 

erradas foi de 50% e, em Michigan, de 56%). 

Sobre o assunto, Kahneman (2002) expõe que erros em questões desta natureza e de 

outros tipos fazem concluir que muitas vezes o ser humano tende a confiar nos primeiros 

julgamentos que vêem à mente. 

Este autor também menciona o seguinte experimento realizado: 

Imagine that the United States is preparing for the outbreak of an unusual 
Asian disease, which is expected to kill 600 people. Two alternative 
programs to combat the disease have been proposed. Assume that the exact 
scientific estimates of the consequences of the programs are as follows: 
 
If Program A is adopted, 200 people will be saved 
 
If Program B is adopted, there is a one-third probability that 600 people will 
be saved and a two-thirds probability that no people will be saved 
 
Which of the two programs would you favor ? (KAHNEMAN, 2002, p.457) 

 

Nesta forma de apresentação do problema, a maioria dos respondentes optou pelo 

programa A, estando tal escolha racionalmente adequada aos pressupostos de aversão ao 

risco. 

Entretanto, para outros grupos de respondentes, o mesmo problema foi apresentado em 

termos diferentes: 

If Program A´ is adopted, 400 people will die 
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If Program B´ is adopted, there is a one-third probability that nobody will die 
and a two-thirds probability that 600 people will die. (IDEM) 

 

Tratando-se dos mesmos programas, mas apenas apresentados de maneira diferente, a 

maioria, neste caso, optou pelo programa B, ao contrário dos resultados anteriores. 

Procedendo a outros tipos de experimentos, em que as pessoas eram colocadas frente a 

decisões relacionadas a possibilidades de ganhos ou perdas, Kahneman e Tversky (1979) 

trabalharam a “Prospect theory”, cujo principal conteúdo pode ser exposto pela seguinte 

observação relativa à função utilidade das pessoas: “(1) it is concave in the domain of gains, 

favoring risk aversion; (2) it is convex in the domain of losses, favoring risk seeking.” 

(KAHNEMAN, 2002, 462). Neste sentido, por exemplo, a tendência seria uma pessoa preferir 

receber $ 100 com certeza, ao invés de arriscar receber $ 200 ou $ 0, cada um com 50% de 

chance. Entretanto, iria preferir arriscar perder $ 200 ou $ 0 (também cada um com 50% de 

chance) a perder com certeza $ 100. 

Observa-se, portanto, que tal constatação é, a priori, contrária às teorias tradicionais, 

em que o pressuposto da aversão ao risco é aplicado de forma generalizada. 

Pode-se dizer que existe certa quantidade de autores trabalhando nestas linhas de 

pesquisas, sendo crescente a realização de mais experimentos nesta área. Rottenstreich e Hsee 

(2001), por exemplo, procederam a testes em que pessoas foram convidadas a tomar decisões 

relativas à possibilidade de recebimento de uma quantia certa ou incerta em dinheiro; à 

possibilidade de benefícios sentimentais, como estar junto a um ídolo famoso; e à 

possibilidade de levar choques elétricos. Ao final, os citados autores propõem um modelo 

afetivo para explicar o comportamento dos indivíduos participantes do estudo. 

A segunda linha principal de pesquisa diz respeito a uma abordagem mais quantitativa. 

Esta, em geral, adota como metodologia a observação do comportamento de retornos de 

títulos negociados no mercado de capitais, buscando investigar se estes movimentos são 
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compatíveis com comportamentos racionais e com a hipótese de eficiência de mercado. 

Recorrem à psicologia e a teorias dos autores da linha de pesquisa anteriormente citada como 

forma de explicar possíveis evidências empíricas observadas. 

A presente dissertação se centrou nesta segunda linha, tendo como principal objeto de 

análise o comportamento do mercado de ações brasileiro. Neste grupo, enquadram-se os 

autores que investigam os possíveis fenômenos de overreaction e/ou underreaction, cujos 

principais trabalhos já foram apresentados. 

 

 

2.7.1  As mais citadas modelagens comportamentais 

Tendo em vista o argumento de que muitas vezes os movimentos do mercado de 

capitais podem ser influenciados por fatores comportamentais, há autores que vêm buscando 

desenvolver modelos tentando explicar ditos comportamentos. Entre estes autores, alguns dos 

mais comentados pela literatura são: Shefrin e Statman (1994), Barberis, Shleifer e Vishny 

(1998), Daniel, Hirshleifer e Subramanyan (1998) e Hong e Stein (1999). Estes são alguns 

dos principais modelos de referência na área de finanças comportamentais, os quais são 

citados por autores como Fama (1998), Thaler (1999), Barberis e Thaler (2003), Lintz (2004), 

entre outros. 

Uma das modelagens pioneiras no campo das finanças comportamentais foi o trabalho 

realizado por Shefrin e Statman (1994), ao propor o “Behavioral Capital Asset Pricing 

Theory” – BCAPM. Neste modelo, considera-se a existência dos chamados investidores 

informados, os quais, de acordo com as variáveis risco e retorno, tomam decisões racionais, e 

investidores não-informados, denominados “noise traders”, que, diferentemente dos 

primeiros, cometem erros cognitivos. 

Introduz-se o conceito de “beta comportamental”, tendo os autores exposto: 
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When prices are efficient, security prices and, hence, volatility are 
determined through a single driver, a sufficient statistic consisting only of 
new information. That single driver drives the mean-variance efficient 
frontier, the return distribution of the market portfolio, the premium for risk, 
the term structure, and the price of options. (…)  Noise traders act as a 
second driver and they steer the market away from price efficiency. 
(SHEFRIN; STATMAN, 1994, p. 345-346). 
 
When prices are inefficient, new information is no longer a sufficient 
statistic. Old information continues to affect prices, volatility, the premium 
for risk, the term structure, and option prices. The effect of noise traders is 
uniform neither across securities nor across time. (SHEFRIN; STATMAN, 
1994, p. 346) 

 

Porém, a maior dificuldade desta modelagem é encontrar este denominado beta 

comportamental. Trata-se, pois, de um modelo que, a princípio, é de difícil exeqüibilidade. 

Sobre o assunto, Statman (1999) menciona: 

Estimating standard betas and behavioral betas raises problems. For 
example, we know the construction principles of the market portfolio, but we 
have no practical way for a precise construction of it. So, we use imprecise 
proxies for the true market portfolio, such as the CRSP index of U.S. stocks. 
For behavioral betas, the proxy problem is even more severe because the 
composition of the BAPM mean-variance-efficient portfolio changes over 
time. (p. 22) 

 

Porém, este autor defende que, embora esta situação seja presente, não se pode deixar 

de atentar para a relevância de fatores comportamentais nos modelos de precificação de 

ativos. Argumenta, inclusive, que, seja qual for a modelagem de definição de preços, ela deve 

decorrer dos princípios econômicos básicos de oferta e demanda. Em relação ao assunto, 

expõe também que na definição destes, é relevante a inclusão de variáveis valorativas, tais 

como a imagem de uma determinada companhia, citando existirem estudos que evidenciaram 

preferências por ações de companhias admiradas, sendo isto refletido em seus preços. 

Um outro modelo de referência é o de Barberis, Shleifer e Vishny (1998). Neste, foi 

analisada a questão, admitindo-se a interferência de duas formas de vieses de julgamento. 

Uma primeira forma expõe que há uma tendência das pessoas em dar maior peso aos recentes 

padrões de comportamento do que às propriedades que geraram estes dados. Esta situação 
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está relacionada à heurística representativa, tendo como uma das maiores referências Tversky 

e Kahneman (1974). A outra forma é o conservadorismo, atribuído a Edwards (1968), o qual 

retarda as conseqüências que deveriam ser esperadas do surgimento de nova informação. 

Os autores, ao introduzirem o assunto, mencionam que diversos artigos recentes têm 

exposto dois diferentes fenômenos: underreaction e overreaction, fazendo uma revisão sobre 

alguns dos principais trabalhos relacionados a este assunto. Em seguida, numa seção 

intitulada “some psycological evidence” tratam dos dois vieses de julgamento já citados e que 

servem de base para o desenvolvimento do modelo. 

Neste trabalho, os autores estabelecem a possibilidade dos investidores perceberem 

diferentes regimes de lucratividade, os quais, se presentes, podem induzir excessos de reações 

ou reações atrasadas. Todavia, assim como na modelagem do BCAPM, no modelo de 

Barberis, Shleifer e Vishny (1998) também há dificuldade na sua aplicação, em virtude da 

necessidade de se prever e incorporar que vieses comportamentais estarão presentes em cada 

momento e com que intensidade.  

Num outro modelo - de Daniel, Hirshleifer e Subramanyan (1998) -, também é 

considerada a existência de investidores informados e não-informados. Os preços dos ativos 

são determinados pelos primeiros e estes estão sujeitos a dois vieses: excesso de confiança 

(overconfidence) e autoconfiança. 

Ao basear o modelo nestes vieses, citam, entre outros, De Bondt e Thaler (1995), os 

quais mencionaram que talvez a mais robusta tese da psicologia de julgamento é a de que as 

pessoas têm excesso de confiança.  

Esses vieses fazem com que o investidor atribua maior importância à sua própria 

análise e informações privadas, podendo fazer com que um menor peso seja dado às 

informações públicas disponíveis. A modelagem desenvolvida baseia-se em algumas 
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proposições básicas, as quais, de uma forma geral, estabelecem a possibilidade de uma sobre-

reação a informações privadas e reações atrasadas a informações públicas.  

Todavia, os autores concluem o trabalho explicando que ainda há questões a esclarecer 

para efeito do modelo. Como exemplo, mencionam uma possível necessidade de investigar 

que categorias de investidores estão sujeitas mais intensamente ao viés de excesso de 

confiança:  

It is an open question whether the overconfident traders in the model can be 
identified with a specific category of investors, such as institutions, others 
investment professionals, small individual investors, or all three. (...) An 
identification of the confidence characteristics of different observable 
investor categories may generate further empirical implications, and is an 
avenue for further research. (DANIEL; HIRSHLEIFER; 
SUBRAHMANYAM, 1998, p. 1867). 

 

Assim, conforme os autores, observa-se a importância de identificar as categorias de 

investidores bem como seus respectivos comportamentos e intensidade do viés excesso de 

confiança. Dado que esta não é uma informação simples de ser obtida, tem-se a dimensão da 

complexidade para tornar exeqüível o modelo. 

Por fim, no trabalho de Hong e Stein (1999), os autores chegam a citar as três 

modelagens comportamentais anteriormente discutidas. Porém, conforme expõem, buscam 

adotar uma postura diferente: ao invés de focar na psicologia do investidor individualmente 

considerado, passam a observar a interação dos mesmos.  

O modelo desenvolvido considera a existência de dois agentes: “newswatchers” e 

“momentum trader”. De uma maneira geral, o modelo pode ser resumido da seguinte maneira:  

We model a market populated by two groups of boundedly rational agents: 
“newswatchers” and “momentum traders”. Each newswatcher observes 
some private information, but fails to extract other newswatchers´ 
information from prices. If information diffuses gradually across the 
population, prices underreact in the short run. The underreaction means that 
the momentum traders can profit by trend-chasing. However, if they can 
only implement simple (i.e., univariate) strategies, their attempts at arbitrage 
must inevitably lead to overreaction at long horizons. (HONG; STEIN, 1999, 
p. 2143) 
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Trata-se, portanto, de uma modelagem que busca explicar possíveis reações atrasadas 

de curto prazo, com excessos de reações de longo prazo. Desta maneira, comparativamente às 

modelagens anteriores, são apresentadas possibilidades de testes um pouco mais concretas. 

Entretanto, fazendo-se uma análise geral dos quatro modelos anteriormente abordados, 

e considerando-se que todos já possuem cinco anos de existência ou mais, pode-se afirmar 

que a maior fragilidade de todos estes é a dificuldade de aplicá-los na prática. Neste sentido, 

assiste certa razão a Fama (1998), quando menciona que, do ponto de vista pragmático, estas 

modelagens possuem menor potencial de utilidade. 

Na verdade, a citação e breve análise dos mesmos objetiva tão somente apresentar que 

existe um esforço para o desenvolvimento de modelagens que incorporem elementos 

comportamentais, porém, tendo em vista as dificuldades em ensejarem maiores resultados 

práticos, não se fazem necessárias mais profundas considerações. 

Fica, portanto, a conclusão de que se trata ainda de um campo aberto a mais pesquisas 

e desenvolvimento, sobretudo que apresentem um foco voltado a resultados práticos. 

 

 

2.7.2  Fama (1998) e outros argumentos contrapostos 

Conforme já mencionado, a atualidade da pesquisa em finanças é caracterizada por um 

forte debate entre os autores que defendem a hipótese de eficiência de mercado contra os 

pesquisadores das finanças comportamentais. Meir Statman (1999) expõe o estado atual da 

discussão: “Market efficiency is at the center of the battle of standard finance versus 

behavioral finance versus investment professionals” (p. 18) 

Em relação à HEM, Fama é um dos maiores defensores. Em 1998, em mais um 

trabalho de forte repercussão, tece profundas críticas a diversos estudos que, em suas 

conclusões, apontaram evidências contra a hipótese de eficiência de mercado, ao mesmo 
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tempo em que expõe seu posicionamento em relação às finanças comportamentais, sendo 

enfático ao expor: 

The recent finance literature seems to produce many long-term returns 
anomalies. Subjected to scrutiny, however, the evidence does not suggest 
that market efficiency should be abandoned. Consistent with the market 
efficiency hypothesis that the anomalies are chance results, apparent 
overreaction of stock prices to new information is about as common as 
underreaction. And post-event continuation of pre-event abnormal returns is 
about as frequent as post-event reversal. Most important, the long-term  
return anomalies are fragile. They tend to disappear with reasonable changes 
in the way they are measured. (FAMA, 1998, p. 304) 

 

Em relação a modelagens desenvolvidas pelas finanças comportamentais, argumenta: 

“The question should be: Does the new model produce rejectable predictions that capture the 

menu of anomalies better than market efficiency? For existing behavioral models, my answer 

to this question (perhaps predictably) is an emphatic no.” (FAMA, 1998 p. 291). 

Observa-se, portanto, que o autor adota uma posição bastante pragmática e ao mesmo 

tempo cética em relação aos trabalhos das finanças comportamentais.  

Defende o autor que até o momento – 1998 -, frente aos diversos estudos realizados e 

mesmo considerando todos os argumentos dos defensores das finanças comportamentais, a 

hipótese de eficiência não pode ser descartada. Para fundamentar esta afirmação, Fama (1998) 

faz uso de dois argumentos. 

Primeiramente, admite que realmente alguns estudos verdadeiramente encontram 

evidências de aparente overreaction do mercado em relação a novas informações. Porém, cita 

que, do mesmo modo, também existem estudos diversos que trazem ao meio acadêmico 

evidências de underreaction. Desta forma, o autor conclui argumentando que tanto a reação 

excessiva quanto a reação atrasada possuem semelhante freqüência, não sendo possível prever 

como será a reação do mercado. Estas situações teriam, assim, uma freqüência aleatória e é 

exatamente esta aleatoriedade que corrobora a hipótese de eficiência de mercado. 
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Fama (1998) expõe que, dada a existência de grande número de trabalhos sobre o 

assunto, é impraticável analisar e classificar todos, porém, seu estudo fez uma revisão geral 

sobre alguns dos principais. Entre outros que apresentam evidências de overreaction, cita 

especificamente De Bondt e Thaler (1985), Ritter (1991), Loughram e Ritter (1995), Spiess e 

Affleck-Graves (1995), Mitchell e Stafford (1997) e Dharan e Ikenberry (1995). Todavia, não 

aceita as conclusões por estes trabalhos apresentadas, reiterando a defesa de que as evidências 

de underreaction são igualmente freqüentes, passando a mencionar Ball e Brown (1968), 

Bernard e Thomas (1990), o próprio efeito momento tão estudado de Jegadeesh e Titman 

(1993), além de muitos outros mais recentemente publicados: Cusatis, Miles e Woolridge 

(1993), Desai e Jain (1997), Ikenberry, Rankine e Stice (1996), Lakonishok e Vermaelen 

(1990), Ikenbery, Lakonishok e Vermaelen (1995) e Michaely, Thaler e Womack (1995). 

Feito este levantamento, conclui: “On the whole, the long-term return literature seems more 

consistent with the market efficiency prediction that long-term return continuation and long-

term return reversal are equally likely chance results.” (FAMA, 1998, p. 289). 

O segundo argumento é de que as anomalias nos retornos de longo prazo são 

verdadeiramente conseqüências de problemas metodológicos dos estudos ou da modelagem 

utilizada. É exposto, inclusive, que caso fossem utilizados outros tipos de modelos, ditas 

anomalias não mais seriam encontradas. Em suas palavras:  

We shall find, however, that the long-term return anomalies are sensitive to 
methodology. They tend to become marginal or disappear when exposed to 
different models for expected (normal) returns or when different statistical 
approaches are used to measure them. Thus, even viewed one-by-one, most 
long-term return anomalies can reasonably be attributed to chance. (p.284) 

 

Fama (1998) também defende a existência de um problema no quadro geral destes 

estudos. Argumenta que não acredita que a literatura apresente integralmente todas as 

evidências de maneira imparcial. Como os resultados aparentemente mais interessantes para 

publicações são aqueles que evidenciam resultados contrários à hipótese de eficiência, estes 
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obtêm maior atenção e, conseqüentemente, chegam a conquistar maior visibilidade 

acadêmica. 

A partir destas observações, tece comentários sobre dois modelos comportamentais: 

Barberis, Shleifer e Vishny (BSV 1996) e Daniel, Hirshleifer e Subramanyam (DHS 1997). 

Suas críticas levam à conclusão de que tais modelos não possuem melhor capacidade 

explicativa do que prediz a hipótese de eficiência de mercado. 

Apesar das fortes críticas tecidas, Fama (1998), entretanto, chega a reconhecer alguns 

resultados de autores das finanças comportamentais como intrigantes: 

The post-earnings-announcement drift first reported by Ball and Brown 
(1968) has survived robustness checks, including extension to more recent 
data (Bernard and Thomas, 1990; Chan et al., 1996). Again, though, the 
anomaly is stronger for small stocks. The short-term continuation of returns 
documented by Jegadeesh and Titman (1993) is also an open puzzle, but it is 
still rather new and further tests are in order. (p. 304) 

  

Num sentido contrário ao posicionamento de Fama, Statman (1999) apresenta 

argumentos buscando reforçar a tese de que o comportamento dos preços não pode ser 

explicado simplesmente por fatores racionais, citando inclusive o trabalho de Shefrin e 

Statman (1994), que desenvolveram o chamado behavioral asset-pricing theory. 

Também em defesa das finanças comportamentais, Thaler (1999), um dos maiores 

expoentes desta linha de pesquisa, chega a defender que no futuro a expressão 

“comportamental” estará inerente ao próprio conceito de finanças, conforme explica: “I 

predict that in the not-too-distant future, the term ‘behavioral finance’ will be correctly 

viewed as a redundant phrase” (p. 16). 
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2.7.3  O atual quadro das finanças comportamentais sob a 

perspectiva de Barberis e Thaler (2003) 

Barberis e Thaler (2003)4, dois autores reconhecidos pela consistência na área de 

finanças comportamentais, efetuaram uma revisão sobre o principal pensamento vigente neste 

ramo das finanças.  

Iniciam o estudo expondo que as finanças comportamentais apresentam dois 

fundamentos centrais: “limits to arbitrage, which argues that it can be difficult for rational 

traders to undo the dislocations caused by less rational traders; and psychology, which 

catalogues the kinds of deviations from full rationality we might expect to see.” (BARBERIS; 

THALER, 2003, p. 1052). 

 

 

2.7.3.1  Teorias dos limites à arbitragem 

Em relação aos limites à arbitragem, os autores explicam que as teorias tradicionais 

expõem que num mercado eficiente os preços dos ativos refletem os seus fundamentos de 

valores, enquanto que, para as finanças comportamentais, isto não é necessariamente 

verdadeiro, podendo haver desvios. Para a HEM, caso haja algum desvio desta natureza, 

existirá a possibilidade de arbitragem, a qual será aproveitada por investidores racionais. Este 

é um argumento baseado em Friedman (1953):  

First, as soon as there is a deviation from fundamental value – in short, a 
mispricing –an attractive investment opportunity is created. Second, rational 
traders will immediately snap up the opportunity, thereby correcting the 
mispricing. (BARBERIS; THALER, 2003, p. 1055) 

 

                                                
4 Tal trabalho, conforme exposto nas referências bibliográficas, integra um capítulo de um livro editado pelos 
renomados pesquisadores George Constantinides, Milt Harris e René Stulz, trantando-se de importante obra de 
referência na área.  
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O conceito de arbitragem é exposto pelos autores como segue: “Strictly speaking, an 

arbitrage is an investment strategy that offers riskless profits at no cost” (p. 1055). Desta 

maneira, caso haja riscos num investimento ou custos que não o compensem não há que se 

falar em arbitragem.  

Diz-se que, num mercado em que há a possibilidade de retornos anormais por meio de 

arbitragem, existe “free lunch”. Neste momento, os autores argumentam que, embora seja 

verdade que um mercado eficiente é “no free lunch”, não é correto afirmar que um mercado 

ineficiente seja necessariamente “free lunch”. Ou seja, é possível que um mercado ineficiente 

seja também “no free lunch”. Defendem que um suposto desvio no preço de um ativo não 

implica, per si, na possibilidade de arbitragem, justificando que poderá haver riscos 

relacionados (como a possibilidade de quedas maiores nestes preços) e/ou custos relacionados 

à transação. 

Quanto a este raciocínio, todavia, cabe fazer uma observação. Muitos estudos e 

pesquisas vêm investigando a eficiência de mercado, procurando averiguar empiricamente se 

há possibilidades de arbitragem no mercado de capitais ou se há lucratividade anormal em 

determinadas estratégias supostamente previsíveis. Neste sentido, Barberis e Thaler (2003) 

citam como exemplos Rubinstein (2001) e Ross (2001), entre outros. Estes últimos autores 

investigaram se é possível “bater” o mercado, tendo adotado a seguinte hipótese de pesquisa: 

caso seja verificada a possibilidade de se obter retornos acima da média do mercado, a HEM 

seria rejeitada; caso contrário (de não ser possível “bater” o mercado, sem riscos e após a 

consideração dos custos de transação), não se rejeita a HEM.  

Esta é, porém, uma posição metodológica diferente da de Barberis e Thaler (2003), 

pois - para estes autores - o fato de inexistir “free lunch” não é, por si só, capaz de rejeitar a 

hipótese de possíveis distorções nos preços. Nas palavras dos autores: “Prices can be very 

wrong without creating profit opportunities” (BARBERIS; THALER, 2003, p. 1111). 
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Observa-se, portanto, que não há uma unanimidade quanto aos testes e abrangência da 

HEM e, portanto, da dimensão das possíveis conseqüências de modelagens e teorias 

comportamentais. 

Uma outra questão de importância que se coloca é que muitos autores testam a HEM, 

por meio da observação da racionalidade do comportamento dos investidores, o que, 

conforme será comentado no capítulo 4, requer uma análise mais cuidadosa. 

 

 

2.7.3.2  Vieses psicológicos  

Dando seguimento à sua revisão, Barberis e Thaler (2003) citam: 

The theory of limited arbitrage shows that if irrational traders cause 
deviation from fundamental value, rational traders will often be powerless to 
do anything about it. In order to say more about the structure of these 
deviations, behavioral models often assume a specific form of irrationality. 
(BARBERIS; THALER, 2003, p. 1063) 

 

Para estas formas de irracionalidade, conforme os autores, podem existir diferentes 

vieses psicológicos, que, por sua vez, podem ser classificados em: (1) na forma como as 

pessoas formam suas expectativas; e (2) nas preferências dos indivíduos. 

No primeiro grupo, os autores exemplificam, entre outros, os seguintes vieses:  

a) Excesso de confiança e otimismo. Este tipo pode ser observado por conta de duas 

causas principais: quando um indivíduo erroneamente se considera de muito talento ou 

quando há uma tendência de, após ocorrido um determinado evento, o investidor considerar 

que o tinha previsto. O sujeito tende a sobre-valorizar qualidades pessoais e se considerar 

capaz de fazer determinadas atividades de maneira mais fácil do que realmente são. 

b) Conservadorismo. Neste, há uma tendência do indivíduo em dar uma menor 

importância às evidências presentes dos dados, atribuindo menor valor a determinados fatos 

do que deveria. 
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c) Perseverança de concepções. O indivíduo, após formada uma opinião pessoal, tende 

a não mudar de entendimento ou concepção com facilidade. Isto pode se caracterizar sob dois 

aspectos: primeiramente, ele tende a não procurar muitas evidências em sentido contrário à 

sua opinião original e, em segundo lugar, mesmo que as encontre, a tendência é observá-las 

com certo ceticismo. 

Este viés pode trazer sérias limitações ao progresso humano. Pode fazer com que um 

governante não aceite novas direções para um país ou região; pode fazer com que um 

empresário perca oportunidades de negócios ou escolha estratégias erradas; e pode também 

causar atrasos científicos, pelo fato de que pesquisadores podem resistir a aceitar novas 

teorias ou paradigmas, retardando a necessária evolução em campos de conhecimentos 

diversos. 

d) Âncoras. Este viés implica afirmar que os indivíduos possuem valores iniciais e, 

com o passar do tempo, vão ajustando ditos valores. Porém, conforme Barberis e Thaler 

(2003), há evidências de que estes ajustes são insuficientes, promovendo distorções nos 

preços dos ativos. 

e) “Availability biases”. Ao avaliar um dado evento ou fato, o indivíduo pode se 

comportar de forma viesada, pois tende a sofrer maiores influências das suas experiências 

mais marcantes e das que se encontram mais presentes na memória. Assim, nem toda 

experiência do indivíduo é considerada com seus adequados pesos, interferindo no processo 

de avaliação que se realiza. 

No segundo grupo de vieses, em que se estudam as preferências das pessoas, foram 

citadas a teoria do prospecto, já comentada, e a “ambiguity aversion”, em que o indivíduo 

tende a não gostar de incerteza quanto à distribuição de probabilidades relacionadas ao seu 

processo decisório. Ellsberg (1961), citado pelos autores, fez um experimento com duas 

urnas. Na urna 2, havia 100 boas, sendo 50 azuis e 50 vermelhas. Na urna 1, também havia 
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bolas destas cores, porém não eram conhecidas as respectivas proporções. Tendo-se 

convidado indivíduos ao experimento e afirmado que, caso eles conseguissem tirar uma bola 

vermelha, ganhariam $ 100, a maioria escolheu tentar a sorte na urna 2, pois conheciam a 

proporção relacionada. Tal resultado, portanto, ratificou a citada “ambiguity aversion”. 

Desta maneira, frente a todas as considerações, observa-se que para um mercado ser 

considerado ineficiente, há duas condições fundamentais: a existência de irracionalidade por 

parte de alguns agentes (decorrentes de vieses psicológicos) e a impossibilidade de sempre 

haver operações de arbitragens capazes de corrigir tais preços por agentes racionais.  

Ao final do trabalho, Barberis e Thaler (2003) expuseram que as finanças 

comportamentais ainda são uma área muito recente, destacando que boa parte de sua 

produção vem sendo desenvolvida já na segunda metade da década de noventa. Entre as 

principais conclusões, os autores enumeraram: 

1) Alguns dos primeiros estudos que apresentaram evidências de anomalias (como os 

de De Bond e Thaler, em 1985) foram vistos por parte do meio acadêmico com certa ressalva. 

Entretanto, dado o fato de vários outros estudos terem também apresentado evidências de 

anomalias, hoje já há certo consenso sobre a existência destas, tendo-se maior disputa quanto 

às suas possíveis explicações. 

2) Há 20 anos, um dos principais argumentos da HEM era que a possibilidade de 

arbitragem não permitiria a existência de preços viesados. Entretanto, Barberis e Thaler 

(2003) defendem que esta é uma visão inicial, devendo ser hoje superada, pois, conforme já 

mencionado, haveria limites à realização de arbitragem. 

3) Há evolução quanto a teorias relacionadas à racionalidade limitada, tendo os autores 

citado como exemplo os estudos de Kahneman e Tversky.  

Por fim, Barberis e Thaler (2003) expõem que, embora haja um progresso – sobretudo 

nos últimos anos -, ainda há um longo caminho a percorrer: “This is a lot of accomplishment 
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in a short period of time, but we are still much closer to the beginning of the research agenda 

then we are to the end” (p. 1112). 

Em relação às modelagens das finanças comportamentais, é apresentada a seguinte 

crítica: “models typically capture something about investors´ beliefs, or their preferences, or 

the limits to arbitrage, but not all three” (p. 1112), de maneira que ainda predominam 

abordagens que não analisam o problema de forma conjunta e integrada em suas principais 

dimensões. 

No tocante ao campo teórico em si, expõem que muitos criticam as finanças 

comportamentais, alegando, por exemplo, que as mesmas oferecem uma gama muito grande 

de possíveis explicações aos fenômenos estudados.  

There are obviously competing behavioral explanations for some of the 
empirical facts. Some critics view this as a weakness of the field. It is 
sometimes said that the long list of cognitive biases summarized in section 3 
offer behavioral modelers so many degrees of freedom that anything can be 
explained. (BARBERIS; THALER, 2003, p. 1112) 

 

Entretanto, Barberis e Thaler (2003) trazem argumentos contrários a esta possível 

crítica, mencionando que para os defensores de modelos racionais também há uma grande 

quantidade de opções, ensejando muitos graus de liberdade: “we concede that there are 

numerous degrees of freedom, but note that rational modelers have just as many options to 

choose from.” (p. 1112). 

 

 

2.8  O estado atual do debate: algumas das mais recentes 

publicações sobre o tema 

Recente pesquisa sobre a hipótese de eficiência de mercado foi realizada por Best, 

Best e Yoder (2000), os quais apresentaram entre suas conclusões evidências incompatíveis 
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com a citada hipótese. São suas palavras: “The dominance of high-BEME5 portfolios over 

low-BEME portfolios is inconsistent with market efficiency and cannot be explained by 

unknown risk factors.” (p. 34).  

Lucey (2000) faz um estudo um tanto incomum, investigando o comportamento dos 

retornos de ações em dias de sexta-feira treze. O mais interessante de seu trabalho é a 

conclusão, dentro da qual são trazidas evidências de que há retornos anormais estatisticamente 

significantes nestes dias – fato este de difícil conciliação com a hipótese de eficiência de 

mercado.  

Berument e Kiymaz (2001) encontraram evidências do efeito dia da semana em 

retornos e volatilidades de ações, fato sugestivo de contrariedade à eficiência de mercado. 

Entre as metodologias utilizadas, procederam, inclusive, a modelos GARCH modificados, 

entre outros. 

Elton, Gruber e Busse (2004) publicaram pesquisa investigando a racionalidade do 

investidor. Utilizando dados de janeiro de 1996 a dezembro de 2001, perfazendo uma amostra 

de 52 fundos indexados ao S&P500, eles analisaram os respectivos retornos e expuseram 

entre suas conclusões o fato de que o comportamento dos investidores não correspondeu ao 

que seria prescrito pela razão. Desta forma, as evidências encontradas relacionaram-se a um 

comportamento possivelmente irracional. 

Kluger e Wyatt (2004) são autores de “Are Judgments Errors Reflected in Market 

Prices and Allocations? Experimental Evidence Based on The Monty Hall Problem”. Iniciam 

o artigo afirmando que recentes estudos têm defendido que erros cognitivos dos investidores 

são importantes na análise de anomalias encontradas no mercado, citando De Bondt e Thaler 

(1985), Shleifer (2000) e Hirshleifer (2001). Em contrapartida, mencionam outros artigos, tais 

                                                
5 Esta variável BEME consiste na razão valor contábil de uma empresa dividido pelo seu valor de mercado, 
objeto de estudo, inclusive, juntamente com outras variáveis, no importante trabalho de Fama e French (1992). 

76 



 

como Rubinstein (2001), que expõem que os erros cognitivos individuais não alteram 

materialmente o equilíbrio de mercado.  

Portanto, o trabalho se propõe a investigar esta relação entre tais erros e o citado 

equilíbrio. Para tanto, utilizam experimentos baseados em jogos e concluem: “In cohorts 

where all subjects exhibit individual judgments errors, market prices also reflect this error. 

Even after repetition to allow for learning, the error aggregates into market prices, as 

predicted by behavioral arguments” (p. 995). São trazidas, portanto, evidências que 

corroboram teses das finanças comportamentais. 

Neste mesmo artigo, apresentam também, entre suas conclusões, uma interessante 

observação: 

We also find evidence that probability judgment errors can coexist with 
event study style market efficiency. Markets could be forward-looking, but 
still have prices consistent with behavioral biases. This result suggests that 
event efficiency and behavioral biases are not necessarily incompatible.” 
(KLUGER; WYATT, 2004, p. 995). 

 

Korajczyk e Sadka (2004) são autores de “Are Momentum Profits Robust to Trading 

Costs?”.  Este artigo tem seu início fazendo referência à existência de inúmeros trabalhos 

recentes que tratam sobre a possibilidade de obtenção de retornos anormais, ilustrando 

evidências encontradas a favor e contra a hipótese de eficiência de mercado. O objeto 

específico de análise é a investigação se os excessos de retornos obtidos pelas chamadas 

“momentum strategies” continuam após a computação dos custos de transação. Como 

resultados encontraram evidências de que muitas dessas estratégias não geram efetivamente 

retornos anormais após a dedução destes custos. Entretanto, esta realidade não foi encontrada 

em todas as estratégias, pois, em algumas, tal anormalidade persiste, mesmo após a 

consideração dos mencionados custos. Conforme palavras próprias dos autores: 

However, for other strategies, such as VW and LW strategies, the size of the 
break-even portfolios (with the likelihood that the break-even sizes are 
underestimated) suggests that transaction costs do not appear to fully explain 
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the return persistence of past winner stocks exhibited in the data. This 
anomaly remains an important puzzle. (p. 1072). 

  

George e Hwang (2004) também investigaram o assunto. Iniciam o artigo expondo 

que há consideráveis evidências de que o mercado não segue um caminho aleatório e que 

alguns retornos podem ser previsíveis. Neste momento, mencionam inúmeros trabalhos, como 

os de Jegadeesh e Titman (1993, 2001), Moskowitz e Grinblatt (1999), De Bondt e Thaler 

(1985), entre outros. As constatações encontradas, a partir de dados de 1963 a 2001, conforme 

os autores, são difíceis de conciliar com as prescrições da hipótese de eficiência de mercado 

em sua forma semiforte. “Like the results in Jegadeesh and Titman (1993), these findings 

present a serious challenge to the view that markets are semistrong-form efficient” (p. 2146). 

A partir da estratégia utilizada pelos autores, foram encontrados retornos anormais:  

After controlling for the size effect and the impact of bid-ask bounce, returns 
associated with winners and losers identified by the 52-week high strategy 
are about twice as large as those associated with the other strategies. 
(GEORGE; HWANG, 2004, p. 2174) 

 

Coval e Shumway (2005) apresentam evidências de vieses comportamentais. Os dados 

objeto de estudos foram contratos futuros de T Bonds durante o ano de 1998, tendo-se 

analisado o comportamento dos negociadores. Entre as conclusões, expuseram que estes 

investidores apresentam um comportamento tal que assumem, de forma significante, mais 

risco nas tardes após uma manhã de perdas, do que em tardes subseqüentes a manhãs de 

ganhos e, na ânsia após manhãs de perdas, mudam de posições com maior freqüência, 

chegando a comprar contratos a preços maiores e vender a preços inferiores.  

Esta amostra de artigos foi extraída de alguns dos mais importantes jornais em 

finanças. Muitos outros foram pesquisados, porém, dadas as limitações de espaço, não 

puderam ser citados. Foi, todavia, possível ratificar a observação de que se, por um lado, 

trata-se de assunto objeto de razoável volume de publicações, por outro, ainda subsiste muita 

polêmica e indefinição. 
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2.9  Evidências nacionais6 

No Brasil, a questão da eficiência de mercado também é trabalhada pelo meio 

acadêmico, porém ainda há a necessidade por mais estudos, principalmente no que se refere a 

trabalhos que busquem analisar a questão à luz dos princípios das finanças comportamentais. 

Além disso, em relação a estudos sobre overreaction e existência de retornos anormais, o 

assunto é polêmico, sendo que parte das publicações apresenta evidências indicativas destes 

fenômenos, enquanto que outros rejeitam esta realidade, corroborando a hipótese de 

eficiência. 

 

 

2.9.1  Testes baseados em De Bondt e Thaler (1985, 1987), Chopra, 

Lakonishok e Ritter (1992) ou Jegadeesh e Titman (1993, 2001) 

Um dos mais citados trabalhos nacionais na área deve-se a Costa Jr. (2000), cuja 

pesquisa foi originalmente publicada já no ano de 1994. Este autor buscou investigar 

evidências de sobre-reação (overreaction) no mercado acionário brasileiro, por meio da 

estratégia metodológica de comparar os desempenhos de carteiras vencedoras contra 

perdedoras. Inicia o trabalho tecendo comentários de que, embora a eficiência de mercado 

seja um assunto largamente estudado internacionalmente, em mercados emergentes, ainda 

existe carência de maior número de pesquisas.  

                                                
6 A presente revisão buscou abordar as principais pesquisas publicadas nacionalmente pelo menos desde o final 
da década de noventa e aquelas que foram, de maneira mais significante, objeto de citação por outros trabalhos. 
Destacaram-se como fontes de pesquisa os anais dos mais atuais encontros EnAnpads e Encontros da Sociedade 
Brasileira de Finanças, revistas em administração, dissertações de mestrado e teses de doutorados de programas 
de pós-graduação que trataram do tema, além de outras. 
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O trabalho utilizou dados de cotações mensais numa amostra de 121 ações negociadas 

na Bovespa, durante o período de janeiro de 1970 a dezembro de 1989. Conforme autor, estas 

ações representavam mais de 70% do volume negociado neste período.  

Como critério de seleção da amostra, o autor incluiu todas as ações que pertenceram 

ao índice Ibovespa por pelo menos quatro anos consecutivos, em qualquer momento de 1970 

a 1989. 

Para a série histórica representativa da taxa de juros livre de risco, foram utilizadas 

taxas de títulos públicos federais. No tocante à carteira de mercado, criou-se um índice 

próprio por meio de uma média igualmente ponderada das 121 ações pesquisadas. Em todos 

os casos, foram deflacionados os retornos nominais utilizando-se o Índice Geral de Preços 

(IGP-DI) da Fundação Getúlio Vargas. Sendo *
,tjP  o preço da ação j no momento t, o retorno 

real de cada ação foi calculado conforme a seguinte fórmula: 
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Para o cálculo dos retornos anormais, o autor cita que foram utilizados dois modelos 

distintos: (1) retornos ajustados ao mercado; e (2) os retornos ajustados pelo CAPM de 

Sharpe-Lintner (tendo-se calculado os betas a partir dos retornos reais mensais dos dois anos 

anteriores ao ano em que os retornos foram gerados). Porém, Costa Jr. (2000) expõe: “como 

os resultados foram muito similares, apresentamos apenas os resultados que utilizam os 

retornos anormais ajustados ao mercado” (p. 177).  Desta maneira, o retorno real anormal, 

tjU ,  , da ação j ajustado ao mercado no mês t, é: 

tmtjtj RRRRU ,,, −=                      ( 18 ) 

Em que tmRR ,  representa o retorno real do índice igualmente ponderado (carteira de 

mercado), no mês t. 
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A duração do período de formação, destinado à classificação das ações em vencedoras 

ou perdedoras, foi de 24 meses, totalizando oito períodos não sobrepostos. O primeiro deles 

foi de 1972-1973 e o último de 1986-1987. A partir desta classificação, em cada período, 

foram criadas cinco carteiras, em ordem de desempenho nos dois anos anteriores. Assim, o 

Portfólio 1 incluiu aquelas ações de piores desempenhos no período de formação, enquanto 

que o Portfólio 5 representou o outro extremo, contendo as ações vencedoras no citado 

período. 

Conforme as estatísticas ACARs e as respectivas estatísticas t de Student, o autor 

apresentou evidências de sobre-reação:  

Os resultados sugerem que há um efeito de sobre-reação no mercado 
brasileiro, consistente com as constatações encontradas nos Estados Unidos 
por De Bondt e Thaler (1985). Após apenas oito meses de período de teste, a 
diferença de desempenho entre os portfólios perdedor e vencedor foi de 
16,73% (estatística t=2,56). Após 24 meses, o portfólio perdedor superou o 
desempenho do mercado por 17,71% (estatística t=2,58), enquanto o 
portfólio vencedor ficou abaixo do mercado por 20,43% (estatística t=-3,04). 
(COSTA JR., 2000, p. 180) 

 

Observa-se, desta maneira, semelhança com os resultados de De Bondt e Thaler 

(1985). É registrada uma diferença no que se refere à análise separadamente dos portfólios 

vencedores e perdedores, pois, enquanto que De Bondt e Thaler (1985) apresentaram 

evidências de assimetria no comportamento destes, Costa Jr. (2000) expôs um comportamento 

mais simétrico.  

Uma outra observação realizada é a de que Chopra, Lakonishok e Ritter (1992) tinham 

observado que a overreaction estava mais relacionada a firmas menores. Assim, Costa Jr 

(2000) incluiu entre suas conclusões:  

Como a maioria das empresas da amostra usada pode ser classificada como 
pequena, quando comparada às norte-americanas, esse resultado pode apoiar 
a idéia de que o efeito de sobre-reação é mais significativo entre as ações das 
pequenas empresas, como foi encontrado em um recente estudo norte-
americano de Chopra et al. (1992). (p.183) 
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Um outro trabalho de referência na área foi realizado por Bonomo e Dall`Agnol 

(2003). Seguindo esta linha de pesquisa, realizaram testes específicos de modo a investigar os 

fenômenos de overreaction ou efeito momento. Na revisão da literatura citam os autores De 

Bondt e Thaler (1985), Chan (1988), Ball e Kothary (1989), Chopra, Lakonishok e Ritter 

(1992) e Jegadeesh e Titman (1993). Baseando-se numa amostra de retornos de um total de 

287 ações do período de janeiro de 1986 a julho de 2000, o objetivo geral do trabalho foi 

analisar a existência de retornos anormais e da efetividade das chamadas estratégias contrárias 

– as quais recomendam a aquisição de ativos que, no passado, apresentaram retornos menores 

(carteiras “perdedoras”). 

Periodicamente, foram sendo agrupadas as ações em dez diferentes carteiras, conforme 

seus desempenhos passados. Realizaram-se testes com carteiras formadas a partir de 

diferentes períodos: 1, 2, 3 e 4 trimestres. Esta metodologia foi semelhante à utilizada por 

Jegadeesh e Titman (1993). 

Os intervalos para análise do desempenho das carteiras pós-período de formação 

(denominado pelos autores de “período de teste”) também variaram de 1 a 4 trimestres. Desta 

forma, foi analisado um conjunto total de 16 diferentes estratégias.  

Ficou evidenciada a significância estatística do padrão de reversão de curto prazo. 

Para diferentes períodos de formação, foi percebido que, nos três meses seguintes, as 

estratégias contrárias mostraram-se lucrativas. Também quando considerados períodos de 12 

meses, evidenciou-se este padrão. 

No longo prazo, entretanto, as constatações foram diferentes. Conforme palavras dos 

autores: “Ao mantermos fixo o período de formação em 12 meses, aumentando o período de 

teste para 24, 36, 60 meses, percebemos que a diferença encontrada entre os retornos das 

carteiras extremas é cada vez menor, embora positiva e significativa.” (p. 180). Adiante, 

expõem uma possível explicação: “Percebemos nitidamente que à medida que o período de 
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teste aumenta os desvios sistemáticos dos agentes diminuem, ou seja, ocorre uma correção das 

expectativas dos agentes” (p. 180). Por fim, concluem a observação quanto a este fenômeno:  

A evidência brasileira, no entanto, distingue-se da americana em dois 
aspectos: o período de análise no qual ocorre a sobre-reação é distinto do 
americano e, segundo De Bondt e Thaler (1987), para dados americanos ao 
aumentar-se o período de formação maiores são os movimentos iniciais nos 
preços e as subseqüentes reversões, ao contrário do que ocorre aqui. (p. 182). 

 

Este estudo também buscou investigar a existência de mudança no comportamento do 

mercado com a introdução do Plano Real. Desta maneira, a amostra foi dividida em dois 

períodos distintos, tendo os autores observado que no período anterior ao Real, foi 

evidenciada significativa sobre-reação, o que não foi constatado no período posterior a 1994. 

Tendo em vista as críticas ao trabalho de De Bondt e Thaler (1985) feitas por Ball e 

Kothary (1989), de que o fenômeno de overreaction poderia ser explicado pela correta 

inclusão das variáveis de risco no modelo de análise, Bonomo e Dall´Agnol passaram a 

analisar o problema para os seus dados. Em relação ao CAPM, observaram que o efeito de 

sobre-reação é robusto à consideração do risco. No tocante ao efeito tamanho, os autores 

também apresentaram evidências de que, controlando esta variável, ainda persiste a sobre-

reação de forma estatisticamente significante. Um outro fator considerado foi a liquidez das 

empresas, expondo que sobre-reação também se mostrou robusta a este efeito.  

Como conclusão geral do trabalho, citam que os resultados são bem diversos dos de 

Jegadeesh e Titman (1993). Em relação a De Bondt e Thaler (1985), há semelhanças quanto 

ao padrão de reversão dos retornos para períodos de até 3 anos. Fazendo referência ao 

trabalho de Chopra, Lakonishok e Ritter (1992) citam que parte dos resultados é diferente, 

dado que, para intervalos de cinco anos, não ficou evidenciada a efetividade de estratégias 

contrárias.  

Kimura (2003) também efetuou uma investigação de possíveis rentabilidades de 

estratégias contrárias ou decorrentes do efeito momento. Inicia o trabalho expondo uma 
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interessante observação de que as finanças comportamentais já são fortemente consideradas 

pelo mercado: “Para exemplificar a crescente inserção das finanças comportamentais na 

realidade financeira, pelo menos setenta bilhões de dólares de recursos já são geridos levando-

se em consideração técnicas baseadas na psicologia do investidor.” (KIMURA, 2003, p. 3). 

Entre as evidências empíricas, o autor observou características de reações atrasadas 

nos estudos em que os resíduos dos retornos não foram ajustados ao risco. Todavia, quando 

estes ajustes foram realizados, não foram evidenciados retornos anormais em estratégias 

contrárias ou de momento. 

Ainda procedendo à análise neste contexto de investigação, os pesquisadores Neves e 

Leal (2003) realizam estudo buscando analisar, entre outros fatores, a relevância do efeito 

momento de Jegadeesh e Titman (1993). Utilizaram séries de retornos mensais de ações do 

período de julho de 1986 a junho de 2001 e procederam à criação de carteiras teóricas em 

função das variáveis “índice preço/valor patrimonial”, “tamanho” (representado pelo valor de 

mercado da empresa) e também conforme o desempenho passado (“winners”, “medium” ou 

“losers”). Estas carteiras foram sendo periodicamente rebalanceadas e o número total de ações 

estudadas por ano variou de 114 – em 1987 – a 249 ações no ano 2000.  

Conforme se pôde observar os autores procederam a uma investigação avaliando 

simultaneamente variáveis estudadas por Fama e French (1992) – os efeitos tamanho e índice 

preço/valor patrimonial – e o efeito momento de Jegadeesh e Titman (1993), citando que dita 

metodologia também já fora aplicada por Liew e Vassalou (2000) em mercados 

internacionais.  

Entre as conclusões do trabalho, Neves e Leal (2003) apresentaram significância 

estatística apenas para as variáveis do modelo de Fama e French (1992), não identificando 

esta significância para o efeito momento. Observe-se que também Bonomo e Dall´Agnol 
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(2003) não observaram evidências do efeito momento, porém os mesmos evidenciaram um 

padrão de reversão, o que não ocorreu neste trabalho de Neves e Leal (2003).  

Oliveira e Carrete (2005) também abordam o tema, iniciando o estudo expondo as 

correntes que buscam analisar o comportamento do mercado: a teoria de eficiência e as 

finanças comportamentais. Com uma amostra de dados de janeiro de 1994 a agosto de 2004, 

os autores buscaram investigar se os retornos passados possuem alguma relevância na 

tentativa de prever os retornos futuros. 

A metodologia consistiu essencialmente em, agrupando as ações em cinco carteiras 

conforme seus índices valor contábil sobre valor de mercado (B/M), comparar os retornos de 

cada um destes portfólios nos 36 meses anteriores ao momento de constituição destas 

carteiras, com os retornos dos 12 meses imediatamente subseqüentes. 

Entre os resultados, os autores encontraram uma relação negativa e estatisticamente 

significativa entre ditos retornos passados e futuros.  

Estas evidências parecem consistentes com as teorias de limites à 
implementação de arbitragem e de alteração da aversão ao risco do 
investidor de acordo com seus ganhos ou perdas anteriores, que fazem parte 
da teoria de finanças comportamentais. (p.17) 

 

Fazem, porém, uma ressalva, expondo que ainda é precipitado rejeitar inteiramente a 

hipótese de eficiência de mercado, sendo necessários estudos adicionais. 

Da Fonte e Carmona (2005) procederam a testes de overreaction no mercado de 

capitais nacional. Fazendo uso de retornos de 98 ações, no período de junho de 1994 a junho 

de 2004, compararam os desempenhos de carteiras vencedoras e perdedoras, com 

procedimentos metodológicos assemelhados aos de De Bondt e Thaler (1985) e Jegadeesh e 

Titman (2001).  

Nos resultados deste trabalho, não foram encontradas evidências estatisticamente 

significantes de overreaction ou do efeito momento. Desta maneira, este artigo não rejeitou a 

hipótese de eficiência de mercado, contrariamente a parte dos trabalhos nacionais. 
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2.9.2  Estudos de Eventos 

Em relação especificamente à análise da existência de overreaction e eficiência de 

mercado por meio da metodologia de estudos de eventos, não se pode afirmar que existe largo 

volume de publicações no Brasil, se comparado em termos relativos ao número de 

publicações em outros países. Entretanto, cabem ser destacados alguns trabalhos, objeto de 

publicação nos principais anais de congressos e revistas da área. 

Vieira e Procianoy (1998) adotaram como eventos splits de ações e anúncios de 

distribuição de dividendos realizados por companhias abertas no período de janeiro de 1987 a 

maio de 1996, totalizando 685 eventos, tendo adotado como parâmetro, para o cálculo do 

retorno anormal, o modelo CAPM. 

Como conclusões, apontam que, tanto para “stock splits” quanto para anúncio de 

dividendos, foram observados retornos anormais, evidenciando ineficiência de mercado.  

Cordeiro, Perobelli e Arbex (1999) também analisaram a existência de retornos 

anormais por meio de estudos de eventos e, diferentemente do trabalho anterior citado, 

concluíram por um comportamento compatível com a hipótese de eficiência. Fazendo uso do 

Modelo de Retorno Ajustado à Média, analisaram o mercado acionário brasileiro no período 

de setembro de 1997 a janeiro de 1999, enfatizando uma investigação nos meses de outubro 

de 1997 (período da crise asiática), agosto de 1998 (crise da Rússia), novembro de 1998 

(pacote do FMI) e janeiro de 1999 (mudança de regime cambial).  

Os autores estudaram as oscilações nos retornos do Ibovespa em dias imediatamente 

anteriores e posteriores a cada um dos quatro citados períodos. Observaram que, para as crises 

asiática e russa, além do pacote do FMI, segundo estes autores passíveis de previsão nos dias 

imediatamente anteriores, constataram que estas informações relevantes já estavam 

incorporadas aos preços poucos dias antes (dada a possibilidade de previsão, atestada por 

opiniões de diversos analistas financeiros). 
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No tocante à mudança de regime cambial, os autores mencionam que o fato seria de 

mais difícil previsão. Constataram empiricamente uma mudança estrutural no comportamento 

dos retornos após este evento – dado que se constituiu efetivamente numa informação nova 

(ao contrário dos outros três eventos estudados). 

Como conclusão expuseram: “Pode-se afirmar, portanto, que o mercado de capitais 

brasileiro mostrou-se eficiente em relação à condução de política econômica num cenário de 

regras” (CORDEIRO; PEROBELLI; ARBEX, 1999, p. 13). 

Já Perobelli e Ness Jr. (2000), tomando como eventos a divulgação de lucros 

trimestrais, encontraram evidências incompatíveis com a forma semiforte de eficiência de 

mercado. Utilizaram como amostra ações negociadas na Bovespa que não apresentaram 

intervalos sem negociação superiores a quinze dias entre os períodos de 20 de janeiro de 1997 

e 29 de maio de 1998, totalizando 69 ações, entre ordinárias e preferenciais, de 58 diferentes 

empresas. Os retornos objeto de estudo destas ações foram calculados entre 01 de abril de 

1997 a 30 de junho de 1999.  

A mensuração dos retornos anormais foi realizada com a utilização do Modelo de 

Retorno Ajustado ao Mercado e a análise foi realizada considerando-se, separadamente, os 

casos em que as informações de lucro foram classificadas em “favoráveis”, “neutras” ou 

“desfavoráveis”. Nas conclusões, os autores apresentaram evidências de que o 

comportamento dos retornos das ações mostrou-se compatível com a hipótese de eficiência de 

mercado apenas em relação às novas informações “favoráveis”. Nos demais casos, este 

comportamento não se mostrou em conformidade com esta hipótese. 

Bueno, Braga e Almeida (2000) realizam estudos sobre o comportamento dos retornos 

de ações nos dias anteriores e posteriores a anúncios de fusões e aquisições. Partem da 

premissa de que estes eventos, dado que a união de empresas possa permitir a otimização e 
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melhor utilização dos ativos, implica, do ponto de vista da racionalidade e mantidas as demais 

variáveis, num aumento dos preços das ações. 

A amostra foi constituída por dezesseis processos de fusões e aquisições, envolvendo 

quatorze empresas, no período de maio de 1995 a janeiro de 1998. Foi adotado o Método do 

Índice de Comparação (IC), por meio do seu logaritmo natural: 
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Sendo: 

0P  : Preço da ação na data do anúncio da fusão ou aquisição 

tP : Preço da ação t pregões anteriores ao anúncio 

0Ibvsp : Ibovespa na data do anúncio 

tIbvsp : Ibovespa t pregões anteriores ao anúncio 

 

Como conclusões, os autores expuseram que, apesar do método possuir limitações, 

ficou evidenciada tendência do mercado se mostrar ineficiente ao precificar as ações antes do 

anúncio. Isto, todavia, relaciona-se à forma forte de eficiência, a qual analisa a interferência 

de informações privilegiadas. 

Novis Neto e Saito (2002) realizaram estudos tomando-se como eventos anúncios de 

distribuição de dividendos. Como amostra, foram utilizadas ações que compuseram os índices 

Ibovespa e IBX, no período dentro do qual foram realizados os testes – 01 de janeiro de 1998 

a 31 de dezembro de 2000. No total, a amostra foi composta por 163 eventos, tendo sido 

divididos em três sub-amostras em função da dimensão dos dividendos.  

 Para mensuração dos retornos anormais, foi utilizada como parâmetro modelagem do 

CAPM para definição do retorno esperado. As principais constatações desta pesquisa foram: 

Obtivemos um retorno anormal acumulado nos 90 dias após o evento de 
21,97% para as empresas que pagaram dividendos mais altos, 5,16% para as 
companhias que pagaram dividendos intermediários, e –15,50% para as 
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empresas que pagaram dividendos mais baixos. Isto demonstra a persistência 
dos retornos anormais das ações no período pós-evento, confirmando os 
resultados de Boehme & Sorescu (2000). (NOVIS NETO; SAITO, 2002, p. 
1) 

 

Comerlato e Terra (2003), num sentido oposto, não identificaram a presença de 

retornos anormais. Na análise realizada, observaram o comportamento de ações entre 1997 a 

2001, tendo-se adotado como eventos divulgações de informações em apresentações na 

Associação Brasileira dos Analistas do Mercado de Capitais. 

Firmino, Santos e Matsumoto (2004) investigaram a existência de possíveis retornos 

anormais decorrentes de anúncios da distribuição de dividendos.  Com uma amostra de 58 

companhias abertas não financeiras e 294 eventos entre os períodos de 1996 a 2002, os 

autores utilizaram como indicador de retornos anormais a seguinte função: 
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Onde, *
it∈  é o retorno anormal, tiR ,  é o retorno da ação i no momento t e tibovR ,  é o 

retorno do Ibovespa no tempo t, sendo que a hipótese nula testada é de que *ˆ
i∈  = 0. 

(FIRMINO; SANTOS; MATSUMOTO, 2004, p. 7). Também fizeram uso do conceito de 

Retornos Anormais Acumulados (CARs), assim como prática geral de estudos de sobre-

reação. 

Foram analisados retornos nos dias próximos aos anúncios de distribuição de 

dividendos e juros sobre o capital próprio, tendo os autores concluído: 

Os resultados apontam que o anúncio do pagamento dos dividendos ou dos 
juros sobre capitais próprios, embora sinalizem um sobre preço em torno da 
data do anúncio, não acarreta retorno anormal acumulado ajustado ao 
mercado, com base nos resultados das estatísticas t student aplicadas para o 
período todo da análise. (FIRMINO; SANTOS; MATSUMOTO, 2004, p. 
13) 
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Medeiros e Matsumoto (2004), em estudos que adotaram como eventos emissões 

púbicas de ações, também apresentaram evidências de características contrárias à eficiência 

informacional do mercado. Com uma amostra de 80 emissões de empresas realizadas entre 

1992 e 2003, concluem:  

A conclusão geral é de que há retornos anormais negativos significativos 
cerca de 3 semanas antes do anúncio, indicando a ocorrência de inside 
information, que anteciparia o que deveria ocorrer somente na data do 
anúncio. (MEDEIROS; MATSUMOTO, 2004, p. 11). 

 

Martinez (2005) realiza um estudo de eventos investigando como os investidores 

reagem a surpresas nos lucros das empresas. Utilizando uma amostra de ações do mercado 

brasileiro no período de 1996 a 2003, o autor calculou as surpresas nos lucros das companhias 

conforme fórmula a seguir: 

al

evisãoal

LPA

LPALPA
Surpresa

Re

PrRe −
=           ( 21 ) 

Sendo LPA o “lucro por ação”, esta surpresa foi quantificada conforme a diferença em 

comparação ao previsto.  

Os retornos foram trabalhados na forma de logaritmo natural e os excessos foram 

calculados pelo método ajustado ao mercado e também pelo modelo ajustado ao risco e ao 

mercado. 

O autor apresentou evidências de que, mesmo antes das surpresas negativas, já é 

identificado um movimento no mercado de capitais, semelhante ao que pode ocorrer com o 

uso de informações privilegiadas. Em relação às surpresas positivas, foi observada uma 

continuidade no aumento dos retornos das ações em períodos de até 90 dias após o evento. 

Frente a tais fatos, o autor traz em suas conclusões:  

Outra importante implicação deste estudo foi constatar a relativa ineficiência 
informacional do mercado brasileiro, uma vez que se pode realizar dinheiro 
negociando com base em informação privada sobre surpresa nos lucros. 
Adicionalmente, verifica-se ser possível, em termos médios, obter lucros 
explorando os retornos anormais positivos nos períodos que seguem ao 
anúncio de um resultado acima do previsto (surpresa positiva). (p. 15). 
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Kwitko e Procianoy (2005) realizaram uma pesquisa utilizando a metodologia de 

estudos de eventos. O objetivo primordial foi analisar e comparar os comportamentos nas 

cotações de ações e suas respectivas ADRs, nos momentos imediatamente anteriores e 

posteriores à realização de pagamentos de dividendos (10 dias prévios e 10 dias seguintes). Os 

autores citam Elton e Gruber (1970) e expõem que:  

A variação no preço da ação entre o último dia em que o papel é negociado 
com dividendos e o 1º dia ex-dividend deve ocorrer em função do valor do 
dividendo pago, da alíquota de imposto sobre os dividendos e da alíquota de 
imposto sobre os ganhos de capital. (p. 2). 

 

Entre as constatações empíricas observadas, é importante citar: 

A existência de diferenças significativas nas médias dos retornos de ambos 
os papéis, ao longo do período analisado, é um indício de que existe um 
certo grau de ineficiência de mercado nesse período. Por se tratarem de dois 
ativos que são pretensamente substitutos perfeitos, seus retornos deveriam 
ser idênticos sempre. Caso contrário, existirá uma possibilidade de 
ocorrência de arbitragem que não estará sendo aproveitada pelos 
investidores. (p. 10). 

 

Concluem, portanto, com a apresentação de evidências de ineficiência de mercado, 

fazendo, todavia, a ressalva de que, quanto à possibilidade de arbitragem, não foram 

quantificados os custos de transações devidos, nem as cotações intra-diárias.  

Procianoy e Verdi (2005) realizaram estudo de eventos com o objetivo de identificar 

se existem anormalidades nos retornos de ações que foram incluídas ou excluídas dos índices 

Ibovespa, IBr-X100 e IBr-X50. Expõem que existem diversos estudos internacionais que 

investigam fenômenos semelhantes, ainda não havendo, porém, nenhum cujo objeto tenha 

sido o mercado brasileiro. 

Entre os resultados, citam: “Encontraram-se retornos anormais positivos em torno da 

data do evento para as adições nos índices Ibovespa e IBRX50 e negativos nas exclusões dos 

índices Ibovespa e IBRX100” (p. 13).  
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2.9.3  Psicologia do investidor e investigação qualitativa de vieses 

comportamentais 

Lintz e Renyi (1998) realizaram estudo sobre a teoria do prospecto ou da expectativa. 

A metodologia utilizada consistiu na aplicação de questionários a trinta e um indivíduos, 

tendo-se por objetivo identificar como eles se comportavam frente a situações de ganho ou de 

perda na gestão de capitais de terceiros. 

Os resultados encontrados evidenciaram que os agentes atribuem maior peso às perdas 

do que aos ganhos, estando, em relação a este fator, compatíveis com a citada teoria do 

prospecto.  

Os indivíduos entrevistados apresentaram grande sensibilidade a perdas 
diante da administração de capital de terceiros. Este efeito psicológico 
mostra-se coerente com a Teoria das Expectativas, embora não seja 
desejável (pois é capaz de levar à perda de eficiência administrativa). 
(LINTZ; RENYI, 1998, p. 14). 

 

Um outro trabalho nacional foi realizado por Kimura e Basso (2003). Tratando 

especificamente do tema finanças comportamentais, procedem a uma revisão sistematizada de 

algumas teorias relacionadas, enfatizando a teoria do prospecto de Kahneman e Tversky 

(1979). Contextualizam o tema da seguinte maneira: 

Mais ainda, em termos de teoria moderna de finanças, a suposição da 
hipótese de eficiência de mercado implica que, em geral, os agentes 
econômicos tomem decisões racionais do ponto de vista de utilidade 
esperada. Porém, diversos experimentos mostram que a racionalidade 
esperada através da teoria da utilidade nem sempre é verificada na prática. 
Neste contexto, a teoria de prospecto surge como uma teoria alternativa 
(KIMURA; BASSO, 2003, p. 5). 
 
Segundo a teoria de prospecto, valores são atribuídos aos ganhos e às perdas 
ao invés de serem atribuídos aos resultados finais, e as probabilidades são 
substituídas por pesos ou ponderação na decisão (Kahneman e Tversky, 
1979). (KIMURA; BASSO, 2003, p. 5)  

 

Como metodologia de trabalho, os autores buscaram replicar em situações de decisões 

com presença de incerteza testes análogos aos de Kahneman e Tversky (1979). A amostra de 
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respondentes foi constituída por alunos e professores de uma escola de negócios brasileira. 

Como conclusões, observaram que também na realidade nacional estudada a teoria da 

utilidade e a hipótese de eficiência de mercado não possuem plena aderência. Desta forma, 

citam que as finanças comportamentais se mostram um campo promissor e expõem: 

Os resultados da avaliação empírica desta pesquisa sugerem que os aspectos 
comportamentais na tomada de decisão mantêm-se ao longo do tempo e são 
pouco influenciados por possíveis vieses culturais. (KIMURA; BASSO, 
2003, p. 15). 

 

Mantovanini, Bertucci e Bressan (2003) publicaram um estudo em que investigaram a 

adequação do modelo comportamental de Daniel e Titman (1997) no mercado acionário 

brasileiro. Primeiramente, aqueles autores mencionam que, embora exista grande volume de 

pesquisa no Brasil sobre a pertinência de modelos tradicionais de precificação de ativos como 

o CAPM e o APT, isto não ocorre em relação a modelos comportamentais, sendo uma área 

muito pouco explorada em finanças. 

Estes autores utilizaram uma amostra de dados de janeiro de 1992 a dezembro de 

2001, tendo variado a quantidade de ações testadas, conforme o momento deste período, de 

163 a 210. Este estudo, assim como o de Daniel e Titman (1997), procurou identificar a 

relação dos retornos com características inerentes à empresa, como o índice valor 

contábil/valor patrimonial. Nos testes realizados, também investigaram possíveis 

significâncias dos fatores do modelo multi-fatorial de Fama e French (1993).  

Na análise realizada, os autores constataram: “É possível inferir, com base na amostra 

analisada que o modelo de características foi rejeitado no mercado acionário brasileiro, para o 

período considerado” (MANTOVANINI; BERTUCCI; BRESSAN, 2003, p. 12). Desta 

maneira, não foi evidenciada por este estudo uma adequação do modelo de Daniel e Titman 

(1997) ao contexto nacional estudado. Consta, porém, entre as conclusões:  

Finalizando, reforçamos nossa posição de que finanças comportamentais é 
um campo aberto para pesquisas, tanto de novos modelos quanto de sua 
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validação empírica, representando uma fronteira de estudos instigante para o 
meio acadêmico. (MANTOVANINI; BERTUCCI; BRESSAN, 2003, p. 14).  

 

Decourt e Accorsi (2005) procederam a estudo das finanças comportamentais no 

Brasil, tendo sido realizados testes em que o comportamento humano passa a ser analisado em 

situações de decisões financeiras. Nas palavras dos autores: 

Foram testados e identificados através de um simulador de investimentos na 
Internet os efeitos: 1) doação, que faz com que os participantes não vendam 
ativos recebidos, mesmo que existam melhores opções de investimento; 2) 
disposição, que provoca a venda de ativos vencedores muito cedo e posterga 
a venda de ativos perdedores; 3) medo do arrependimento, que faz o 
participante comprar ativos que deixou de comprar no passado e apresentou 
um bom desempenho e 4) abordagem, que dependendo da perspectiva dada 
ao problema, modifica a decisão de investimento. (p. 1). 

 

A metodologia consistiu na realização de simulação de decisões de investimento por 

grupos de estudantes universitários e de MBA, por profissionais financeiros e por médicos. 

Como resultados, os autores apresentaram as seguintes evidências: 

Nenhum dos grupos apresenta todos os comportamentos esperados pelos 
princípios da racionalidade em suas decisões de investimentos, porém os 
efeitos que levam os investidores a se desviarem da decisão racional, 
testados neste trabalho, também não são comuns a todos os grupos 
estudados. Cada grupo está mais sujeito a determinados efeitos e nenhum 
dos grupos foi afetado por todos os efeitos estudados. (p. 25) 

 

Por fim, concluem: 

As evidências de que a racionalidade não é o único e principal fator na 
decisão de investimentos não deve fazer com que sejam ignorados os 
avanços da Moderna Teoria de Finanças. É necessário complementá-los e 
aperfeiçoá-los, possibilitando assim uma compreensão mais realista de como 
tais decisões são tomadas. (p. 28) 

 

Um outro trabalho de referência no Brasil é o de Minardi (2004). Fazendo uso de uma 

metodologia quantitativa, seu estudo objetivou investigar se as séries históricas do mercado 

acionário brasileiro têm algum poder de previsão ou, caso contrário, se há um passeio 

aleatório. Entre as conclusões, é exposto que, sem considerar os custos com corretagens, 

foram observados alguns retornos anormais, sendo mencionado: “os resultados obtidos neste 
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estudo indicam algumas evidências contrárias ao random walk (...) Uma possível explicação 

para a evidência de previsibilidade detectada são razões behavioristas” (MINARDI, 2004, p. 

16).  

Entre os possíveis fatores comportamentais relacionados, a autora cita: erros de 

previsão, excesso de confiança, necessidade de evitar o arrependimento e modelagem e 

raciocínio mental.  

 

 

2.10  Uma breve análise sobre a atual agenda de pesquisa 

na área 

Conforme observado, principalmente em pesquisas internacionais, existe considerável 

volume de publicações relacionadas ao tema finanças comportamentais. Já se pode considerar 

que há grande diversidade de testes já realizados, para diferentes dimensões de amostras e em 

vários mercados mundiais. 

Desta maneira, do ponto de vista de conhecimento empírico, o estoque de trabalhos, 

sobretudo acumulados nos últimos vinte anos, é grande. 

Entretanto, ainda persiste substancial polêmica e indefinição. Neste sentido, observa-

se que os trabalhos que apresentam evidências contrárias à HEM vêem sendo objeto de fortes 

críticas. Algumas destas críticas dizem respeito a questões técnicas, como, por exemplo, 

metodologias estatísticas aplicadas e outros tecem considerações mais profundas sobre a real 

dimensão dos seus resultados, sua possibilidade de generalização e suas possíveis causas.  

Um ponto a registrar é que muitos estudos chegam a apresentar evidências de 

determinados padrões de comportamento em períodos passados e com amostras de dados 

específicas, sugerindo que a HEM deve ser rejeitada. Tal fato, entretanto, é questionável. 
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Primeiramente, porque caso se proceda a uma investigação ampla, com a realização de muitos 

testes, é inata a possibilidade de ser observado algum padrão, porém este pode ser devido 

simplesmente a fatores probabilísticos e não necessariamente decorrentes de vieses 

comportamentais. Além disso, não são expostos argumentos de que tais padrões seriam 

previsíveis ou mesmo se não foram devidos a situações conjunturais específicas.  

Por outro lado, estudos relacionados à psicologia vêm se tornando cada vez mais 

robustos no sentido de expor a fragilidade do pressuposto de que o homem possui uma 

racionalidade absoluta e não está sujeito a qualquer incidência de vieses comportamentais. 

Desta forma, observa-se uma situação em que tanto a HEM quanto os estudos 

relacionados às finanças comportamentais apresentam certas fragilidades. Portanto, após mais 

de vinte anos de pesquisas, há de se questionar se os pressupostos e perspectivas atuais de 

análise estão bem postos e coerentes.  

Frente a toda esta revisão da literatura realizada, tem-se que ainda continua sendo 

importante a disponibilização de mais evidências empíricas, porém acredita-se que este ramo 

de pesquisa requer um maior aprofundamento de análise, bem como uma melhor 

sistematização das atuais estruturas teóricas de estudo. Tais questionamentos serão realizados 

com melhor aprofundamento na seção 4.3. 
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3  Metodologia 
  

De acordo com definição utilizada por Gil (1995), a presente pesquisa tem natureza 

descritiva e explicativa.  

Descritiva, pois intenta expor características de determinada população ou fenômeno – 

no caso em questão, o comportamento do mercado acionário brasileiro no período delimitado 

pela pesquisa. É também explicativa, porque se apresenta com a preocupação de identificar 

fatores que trazem contribuições para a ocorrência do fenômeno objeto de investigação.  

Ainda de acordo com o citado autor, o trabalho será dotado de pesquisa bibliográfica e 

investigação ex-post-facto, contendo revisão da literatura sobre o assunto e pesquisa empírica 

sobre o comportamento do recente passado das principais ações negociadas no mercado 

nacional, investigando as seguintes hipóteses: 

 

H0: O mercado acionário brasileiro entre 1994 e 2005 não apresentou fenômenos de 

overreaction ou underreaction. 

H1: O mercado acionário brasileiro entre 1994 e 2005 apresentou fenômenos de overreaction 

ou underreaction. 

 

De uma maneira geral, para a investigação empírica, a metodologia adotada fez uso de 

duas linhas básicas de testes estatísticos e econométricos: (1) a comparação de carteiras 

“vencedoras” e “perdedoras”; e (2) a realização de estudos de eventos. 

A partir dos resultados destes testes, foi procedida a uma análise das suas implicações 

à luz das teorias financeiras estudadas. 
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3.1  Comparação de carteiras “vencedoras” versus 

“perdedoras”  

Conforme já exposto, a principal bibliografia de referência sobre a qual os presentes 

testes foram baseados consiste nos trabalhos de De Bondt e Thaler (1985, 1987), Chopra, 

Lakonishok e Ritter (1992) e Jegadeesh e Titman (1993, 2001). 

 

 

3.1.1  Dados utilizados 

Esta pesquisa fez uso de dados das cotações de fechamento mensais, no período de 

junho de 1994 a junho de 2005, de todas as ações que, neste mesmo período, por pelo menos 

uma vez, integraram a carteira teórica do índice Ibovespa. 

Não foram utilizados valores prévios a junho de 1994, pois, por se tratar de um 

período anterior à moeda Real, esta pesquisa o considerou como um contexto de mercado 

estruturalmente diferente do atual, podendo a inclusão de tais variáveis promover distorções 

em relação aos objetivos originais de pesquisa (que é a análise do recente e atual contexto do 

mercado nacional). 

Esta amostra totalizou 114 ações, extraídas do banco de dados Economática, com 

cotações ajustadas a proventos, inclusive dividendos.  

O Ibovespa, tomado como base para seleção das ações, é um índice que possui a 

seguinte representatividade: 

• Em termos de liquidez:  
As ações integrantes da carteira teórica do Índice Bovespa respondem por 
mais de 80% do número de negócios e do volume financeiro verificados no 
mercado à vista (lote-padrão) da BOVESPA.  
 
• Em termos de capitalização bursátil:  
As empresas emissoras das ações integrantes da carteira teórica do Índice 
Bovespa são responsáveis, em média, por aproximadamente 70% do 
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somatório da capitalização bursátil de todas as empresas com ações 
negociáveis na BOVESPA. (BOVESPA, 2005) 

 

Em vista disto, tem-se que a amostra selecionada representa mais do que 80% de todo 

o mercado, em termos de volume de negociação. 

Deve-se ressaltar que, embora alguns estudos realizados no Brasil tenham utilizado 

amostras com mais de 200 ações, a presente pesquisa não considerou adequada esta maior 

dimensão, pois, dentre estas mais de 200 ações, pouco mais de 50, em cada momento, 

representam 80% do volume de negociação. Assim, ao procederem desta maneira, inúmeras 

ações de baixa representatividade acabaram sendo incluídas, podendo tal fato prejudicar os 

resultados finais do trabalho.  

Uma outra observação é que foi tomado o cuidado de incluir as ações que tiveram suas 

negociações encerradas (e nem sequer constam na atual versão do Economática), evitando-se 

possíveis vieses de sobrevivência. Tais cotações foram obtidas por meio de bancos de dados 

antigos. 

 

 

3.1.2  Procedimentos realizados 

De posse das cotações de fechamento, foram calculados os retornos mensais conforme 

seguinte expressão: 











=
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P
R            ( 22 ) 

Onde tiP ,  é o preço da ação i, no momento t. 

Para cálculo dos resíduos dos retornos, foi utilizado o modelo ajustado ao mercado, 

tomando-se, para tanto, como referência o índice Ibovespa (Ibv), também ajustado a 

proventos, inclusive dividendos: 
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Não foi utilizada nenhuma metodologia diferente, baseada no modelo CAPM, APT ou 

no modelo de três fatores de Fama e French (1993), pois há muita polêmica sobre a real 

adequação destas modelagens ao mercado nacional, fazendo-se presente a questão do joint-

hypothesis problem
 7.  

Em seguida, tendo-se calculado os resíduos mensais de cada ação, a próxima fase 

consistiu na formação dos portfólios vencedores e perdedores. Como critério, foram incluídas 

nestas carteiras as 18 ações que, em cada período de formação, tiveram, respectivamente, os 

melhores ou piores resíduos acumulados ( iCU ). 

∑
=

−=

=
0t

ft

iti uCU         ( 24 ) 

iCU  são os resíduos dos retornos acumulados, do início do período de formação 

(tempo= – f) até o momento da formação das carteiras (t=0).  

Para formação das carteiras, foram utilizados diferentes intervalos não sobrepostos: de 

3, 6, 9, 12, 18 e 24 meses. Não foram utilizados intervalos superiores a 2 anos, dada a 

limitação do intervalo total de análise (11 anos). 

                                                
7 Neste sentido, referências podem ser obtidas em FAMA, E. F.; FRENCH, K. R. The Capital Asset Pricing 
Model: Theory and Evidence. CRSP Working Paper, n. 550; Tuck Business School Working Paper No. 03-26, 
2004.; DA FONTE, J. W.; CARMONA, C. U. M.; ARAÚJO, E. A. Capm: quatro décadas de cotradições 
sobre sua validade. In: Encontro Norte-Nordeste de Finanças, 2, 2005, Recife. Anais... Recife, 2005.; SILVA, 
F. F.; MOTTA, L. F. J. Teste do CAPM zero-beta no mercado de capitais brasileiro. Disponível em 
<http://hydra.iag.puc-rio/livros_iag/tds/TD09_ 
TESTE%20DO%20 CAPM%20ZER O.pdf> Acesso em 30.06.04; NEVES, A W.; AMARAL, H. F. A 
precificação de Ativos de Renda Variável no Mercado de Capitais Brasileiro: uma visão comparativa 
entre a arbitrage pricing theory e o Capital Asset Pricing Model. 26º Encontro da Associação Nacional dos 
Programas de Pós-Graduação em Administração (ANPAD). Anais, 2002.; NAKAMURA, W. T.; CAMARGO 
JR., A. S. Análise da validade dos modelos CAPM e APT no mercado brasileiro de ações. Disponível em 
http://www.investsul.com.br/textos_academicos/AN% 
C3%81LISE%20DA%20VALIDADE%20DOS%20MODELOS%20CAPM%20E%20APT%20NO%20MERC
ADO.pdf. Acesso em 30.06.04, entre outros. 
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A quantidade de 18 ações por carteira baseou-se no estudo de Ceretta e Costa Jr. 

(2000), os quais expõem que, para o mercado brasileiro, com esta quantidade de ativos, um 

portfólio já pode ser considerado bem diversificado: “a partir de 18 ações, são praticamente 

insignificantes os benefícios de incluir maior número de ações à carteira” (CERETTA; 

COSTA JR., 2000, p. 32). 

Após este procedimento, foram observados os resíduos dos retornos das carteiras 

vencedoras e perdedoras em cada um dos meses após o período de formação. Esta estatística é 

denominada de tnLWCAR ,,/ - “cumulative average residual returns of all securities in the 

portfolio”, da carteira vencedora (W) ou perdedora (L).  

Para as carteiras formadas com base em períodos menores (de 3, 6 ou 9 meses), foram 

analisados os CARs em cada um dos 12 meses seguintes ao período de formação. Para os 

testes realizados com carteiras formadas com base em janelas maiores (12, 18 ou 24 meses), 

foram calculados os CARs em cada um dos 24 meses posteriores ao período de formação. 

A seguir, foram calculados os WACAR  e LACAR  (“average CARs”), que consiste na 

média dos CARs.  

A figura 1 (3) ilustra os critérios temporais utilizados. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 (3) – Períodos de Formação e Períodos de Teste (comparação) 

 

Formação: Cálculo dos CUs para criação 
das carteiras com base nos resíduos dos 
retornos num período de 3, 6, 9, 12, 18 ou 

24 meses  
(t -3, t - 6, t-9, t - 12, t - 18 ou t - 24) 

Cálculo dos CARs e comparação dos 
ACARs das carteiras criadas em cada um 
dos meses subseqüentes ao período de 

formação 

Período de Formação das Carteiras Período de Comparação t 
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Por exemplo, para um período de formação de 6 meses, foram criadas várias carteiras 

“vencedoras” e “perdedoras” para os diferentes semestres de análise. Considerando-se um 

período total disponível para formação das carteiras de 10 anos (jul/94 a jun/04), tem-se um 

total de 20 períodos. Assim, foram primeiramente analisados os resíduos dos retornos das 

ações entre julho/1994 a dezembro/1994, tendo-se identificado, neste período, as 18 ações 

com maiores retornos (as quais passaram a integrar a carteira vencedora) e as 18 com menores 

retornos (incluídas no portfólio perdedor). No período seguinte, entre janeiro/1995 e 

junho/1995, foi feito o mesmo, e assim sucessivamente até o período de janeiro/2004 a 

junho/2004. 

O passo seguinte foi analisar o comportamento de cada uma destas carteiras nos meses 

seguintes aos respectivos períodos de formação. Assim, neste mesmo caso, para se observar o 

comportamento no período pós-formação (ou período de comparação) de, por exemplo, três 

meses, foram calculadas as médias dos retornos das ações de cada uma das carteiras no 

trimestre imediatamente seguinte. Por exemplo, para as carteiras formadas com base no 

primeiro período (julho/1994 a dezembro/1994), foi calculada a média dos resíduos dos 

retornos das ações integrantes de cada carteira (vencedora ou perdedora) no período de três 

meses seguintes (no caso, de janeiro/1995 a março/1995). Para o período de formação 

seguinte (janeiro/1995 a junho/1995), foi observada a média dos resíduos dos retornos das 

ações no trimestre imediatamente seguinte (julho/1995 a setembro/1995) e assim por diante, 

sendo que o último período de comparação foi de julho/2004 a setembro/2004. Cada uma 

destas médias dos resíduos dos retornos referentes aos períodos de comparação é denominada 

CAR. 

A estatística ACAR consiste tão somente na média dos CARs. No caso do exemplo em 

questão, há 20 CARs para as carteiras perdedoras e 20 para as vencedoras. O primeiro CAR 

refere-se ao período de comparação de janeiro/1995 a março/1995 e o último de julho/2004 a 
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setembro/2004. Esta estatística ACAR (calculada em separado para carteiras vencedoras ou 

perdedoras) expressa o valor médio dos resíduos dos retornos em todos os períodos de 

comparação (pós-formação das carteiras). 

De posse dessas estatísticas, as hipóteses a testar são as seguintes: 

H0: ACARL, t – ACARW, t = 0    

H1: ACARL, t – ACARW, t  ≠  0 
8  

Onde:  

• ACARL, t: média dos CARs perdedores. 

• ACARW, t: média dos CARs vencedores. 

O teste t de Student foi aplicado para identificar a significância estatística de diferença 

entre as médias: 

[ ] NSACARACART ttWtLt /2/ 2
,, −=            ( 25 )                                                                    

Onde: 
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N é a quantidade de períodos para cálculo dos CARs 

 

 

3.1.3  Aplicação de teste não paramétrico 

O teste t de Student citado na seção anterior consiste no procedimento de comparação 

utilizado pelos principais trabalhos de referência, como o de De Bondt e Thaler (1985). 

                                                
8 Nos trabalhos originais de De Bondt e Thaler (1985, 1987), a hipótese alternativa era: ACARL, t –ACARW, t > 0, 
dado que estavam especificamente testando a hipótese de overreaction. Na presente dissertação, entretanto, 
como se está investigando tanto a existência de possíveis movimentos de sobre-reações quanto de reações 

atrasadas (underreaction), foi utilizada como hipótese alternativa ACARL, t – ACARW, t ≠ 0. 
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Porém, tal teste é paramétrico, pressupondo a igualdade de variâncias entre os grupos, 

bem como a normalidade das populações.  

Desta forma, diferentemente da literatura pesquisada, também se procedeu a uma 

análise não-paramétrica, por meio do teste de Mann-Whitney. Este teste baseia-se na seguinte 

estatística: 

)(
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1n : número de casos do grupo com menor quantidade de observações 

2n : número de casos do grupo com maior quantidade de observações 

1R : soma dos postos do grupo 1n  

2R : soma dos postos do grupo 2n  

É preciso registrar que, para 1n , 2n <10, há tabela própria, na qual é analisada a 

estatística U, calculada em µ . Caso Ucalculado < Utabelado, rejeita-se a hipótese de que os dois 

grupos de dados em análise são iguais.   

Para a operacionalização destes testes foi utilizado o software SPSS 11.0 para 

Windows. 
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Observe-se, inclusive, que todos os estudos pesquisados fazem uso apenas do teste t de 

Student, não tecendo comentários sobre os pressupostos envolvidos nos testes. Desta maneira, 

um possível questionamento consiste se, de fato, a igualdade de variância e a normalidade das 

populações efetivamente estão presentes na realidade dos dados estudados pelos autores já 

citados na revisão da literatura. 

 

 

3.2  Estudo de eventos 

O objetivo dos estudos de eventos aplicados foi de investigar o quão rápido o mercado 

respondeu a novas informações.  

 

 

3.2.1  Dados utilizados 

A presente pesquisa  partiu do pressuposto de que a melhor representação do mercado 

acionário nacional é o índice Ibovespa. Desta maneira, foi especificamente investigado como 

este índice incorpora notícias de divulgações de indicadores macroeconômicos.   

Para o Ibovespa, foram utilizadas as cotações de fechamento diárias (ajustadas a 

proventos, inclusive dividendos), obtidas no banco de dados Economática. 

As notícias utilizadas foram as referentes a divulgações oficiais de taxa de juros 

(Selic), IPCA mensal e PIB trimestral (taxa de crescimento em comparação ao mesmo 

trimestre do ano anterior). Estas são algumas das mais importantes variáveis 

macroeconômicas, que apresentam repercussões para o mercado. Em sentido semelhante, 

Ross, Westerfield e Jaffe (2002), tratando da identificação de variáveis de riscos sistemáticos, 

expõem: “Três candidatos naturais são a inflação, o PNB e as taxas de juros” (p. 243). 
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Em relação às notícias de divulgação oficial destas, foram coletados os montantes das 

taxas, os dias e os horários precisos das divulgações, sendo tais informações obtidas, cruzadas 

e checadas pelas seguintes fontes: páginas na internet oficiais do Banco Central e do IBGE, 

além da página do Jornal Valor Econômico.  

Caso uma determinada divulgação oficial tenha ocorrido em horário posterior ao 

fechamento do mercado, definiu-se como evento o dia de negociação imediatamente 

subseqüente. Em sentido oposto, da divulgação ter sido realizada durante o horário de 

negociação da bolsa de valores, o dia do evento foi considerado como o mesmo dia da 

divulgação. 

Foram utilizadas como eventos todas as citadas divulgações no período de 01.11.2001 

a 31.10.2005 (os últimos quatro anos). A definição deste intervalo deve-se à disponibilidade 

dos dados das expectativas de mercado divulgadas pelo Banco Central, além do fato de estar 

em consonância ao objetivo de analisar o comportamento do mercado em eventos mais 

recentes.  

Neste período, houve um total de 113 eventos, dos quais 106 representaram 

efetivamente surpresas ao mercado, enquanto que os 7 restantes apresentaram a taxa de 

divulgação oficial exatamente igual à expectativa média do mercado, sendo a diferença 

(surpresa) igual a zero. 

Para mensurar o quanto estas divulgações efetivamente se constituíram em novas 

informações para os investidores, foram utilizados os relatórios de expectativas do mercado 

disponíveis na página oficial do Banco Central, em que constam as médias das expectativas 

dos agentes do mercado e os respectivos desvios-padrão destas.  

Desta maneira, foi utilizada a seguinte equação para quantificar as novas notícias 

divulgadas: 

daTaxaEsperaDP

daTaxaEsperaadaTaxaDivu
Surpresa

−
=

lg
           ( 32 ) 
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Onde: 
• Taxa Divulgada = taxa oficial divulgada 
• Taxa Esperada = Média das expectativas do mercado (no momento imediatamente anterior às 

divulgações) 
• daTaxaEsperaDP = Desvio-padrão das expectativas do mercado 

Desta forma, observa-se que esta estatística quantifica, em número de desvios-padrão 

em relação à média, como a notícia divulgada surpreendeu o mercado. Esta fórmula foi 

utilizada para notícias relativas ao PIB trimestral, pois uma diferença positiva pode ser 

considerada como uma boa notícia ao mercado. 

Para o IPCA e taxa Selic, a lógica não é a mesma, de forma que foi utilizada a seguinte 

fórmula: 

daTaxaEsperaDP

adaTaxaDivudaTaxaEspera
Surpresa

lg−
=             ( 33 ) 

Esta formalização faz com que uma taxa divulgada (IPCA ou Selic) inferior às 

expectativas do mercado, por ser considerada uma boa notícia, tenha um sinal positivo. 

Além destas informações, também foi utilizado o índice Dow Jones, ajustado a 

proventos, inclusive dividendos, obtido no banco de dados Economática. 

Tanto para o Ibovespa, quanto para o Dow Jones, foram calculados os seus retornos na 

forma de logaritmo natural. 

 

 

3.2.2  Procedimentos realizados 

Tendo em vista o objetivo de observar as reações do mercado à divulgação destas 

notícias, buscou-se estimar a seguinte regressão principal: 
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Onde: 

tIbv : Cotação diária de fechamento do Ibovespa no dia t. 
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tDJ : Cotação diária de fechamento do Dow Jones no dia t. 

)2(−C : Variável categórica para identificar o comportamento dos retornos na antevéspera do 

evento, que assume os seguintes valores: 

• )2(−C = 1, caso se trate da antevéspera (t – 2) da divulgação de boa notícia; 

• )2(−C = -1, caso se trate da antevéspera (t – 2) da divulgação de má notícia; 

•  )2(−C = 0, para os demais dias. 

)1(−C : Variável categórica para identificar o comportamento dos retornos na véspera do 

evento, que assume os seguintes valores: 

• )1(−C = 1, caso se trate do dia anterior (t – 1) à divulgação de boa notícia; 

• )1(−C = -1, caso se trate do dia anterior  (t – 1) à divulgação de má notícia; 

• )1(−C  = 0, para os demais dias. 

Surpresa : quantidade de desvios-padrão da diferença da notícia em relação ao que era 

esperado pela média do mercado, calculada conforme fórmulas 32 e 33. 

)1(+C : Variável categórica que assume os seguintes valores: 

• )1(+C = 1, no primeiro dia posterior (t + 1) à divulgação de uma notícia boa. 

• )1(+C = -1, no primeiro dia posterior (t + 1) à divulgação de uma notícia má. 

• )1(+C = 0, nos demais dias. 

)2(+C  Variável categórica que assume os seguintes valores: 

• )2(+C = 1, no segundo dia posterior (t + 2) à divulgação de uma notícia boa. 

• )2(+C = -1, no segundo dia posterior (t + 2) à divulgação de uma notícia má. 

• )2(+C = 0, nos demais dias. 
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O objetivo desta regressão é analisar a explicabilidade das mencionadas variáveis para 

o comportamento dos retornos diários do mercado de ações brasileiro (representado pelo 

Ibovespa). 

Foram incluídos os retornos diários do Dow Jones, pois este, ao representar importante 

carteira de mercado internacional e globalizada, busca trazer à regressão a influência de 

informações internacionais para o mercado brasileiro. 

As variáveis )2(−C  e )1(−C  visam capturar algum movimento estatisticamente 

significante em cada um dos dois dias que antecedem a divulgação da informação, de maneira 

a auferir possíveis retornos anormais nestes dias. As variáveis )1(+C  e  )2(+C  buscam observar 

o comportamento dos retornos do Ibovespa nos dois dias seguintes à divulgação das 

informações.  

Conforme definição destas variáveis categóricas, foi utilizado como janela de análise 

um total de 5 dias de negociação: os dois anteriores, o do dia da divulgação e os dois 

seguintes: [-2,+2]. 

Por fim, a variável Surpresa  tem como objetivo analisar a relação entre a surpresa 

divulgada e os movimentos nos retornos diários do Ibovespa. 

Em relação aos testes sobre a eficiência de mercado, a hipótese nula é de que os 

coeficientes das variáveis categorias (C´s) são iguais a zero. Caso sejam observadas 

significâncias estatísticas para as variáveis )2(−C  e/ou )1(−C , ou seja, de retornos anormais em 

dias anteriores ao evento, pode-se considerar que tal fato é, a priori, contrário à hipótese de 

eficiência de mercado, podendo, inclusive, a depender do padrão de comportamento 

observado, ser um indício do uso de informações privilegiadas. Já para as variáveis )1(+C  e/ou 

)2(+C , caso apresentem sinais positivos e estatisticamente significantes, pode-se interpretar 

como uma possível evidência de reações atrasadas (underreaction), ou seja, de que o mercado 
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não reagiu inteira e completamente à notícia no dia da sua divulgação. Num sentido oposto, 

de serem observados sinais negativos e estatisticamente significantes, pode se tratar como 

possíveis sobre-reações (overreaction), pois possivelmente houve uma reação excessiva no 

dia do evento, sendo tal fato corrigido nos dias seguintes por meio de retornos anormais num 

sentido contrário ao do dia do evento. 

A fórmula 33 foi aplicada para estimar regressões, conforme os seguintes conjuntos de 

eventos: 

a) Todas as notícias referentes a IPCA, PIB trimestral e taxa Selic juntas; 

b) Apenas notícias referentes a IPCA; 

c) Apenas notícias do PIB trimestral; 

d) Apenas notícias de taxa Selic. 

Além disso, foram estimadas as regressões para os conjuntos de informações acima, 

considerando apenas as boas notícias em separado e também apenas as más notícias9. No 

total, procedeu-se à realização de 10 regressões. 

Para tanto, foi utilizado o software EViews 3.1.  

 

 

3.2.2.1  Pressupostos da regressão e mecanismos de correção 

Inicialmente, buscou-se investigar a estacionariedade das séries dos retornos 

logarítmicos do Ibovespa e do Dow Jones, tendo-se utilizado o teste aumentado de Dickey-

Fuller (ADF), cujas estatísticas observadas, foram de, respectivamente, -14,42335 e -

14,32019, ambas significantes ao nível de 1%. 

                                                
9 Não foram realizadas regressões em separado para boas e más notícias referentes ao PIB trimestral, dada a 
reduzida quantidade de eventos (apenas 7 eventos para “boas notícias” e 9 para “más notícias”, dentro de um 
intervalo total de análise de 991 dias de negociação). 
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Para o procedimento de estimação da regressão, primeiramente foi utilizado o método 

dos Mínimos Quadrados Ordinários. Todavia, em todas as 10 regressões foi observado um 

efeito ARCH, com alta significância (p igual ou menor a 0,000566). Para esta análise, foi 

utilizado o seguinte teste: 

22 ~ pnR χ , sendo n o número de observações e 2R  o coeficiente de determinação da 

regressão:  

2
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Em que u~  representa os resíduos da regressão principal objeto do teste. 

Além disso, também foi investigada a possível existência de autocorrelação, tendo-se 

utilizada a estatística de Ljung-Box (LB): 
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Sendo: n, o tamanho da amostra; m, a duração da defasagem; e kρ̂  é a função 

autocorrelação (FAC). Para este teste, foram analisadas as defasagens de 1 a 36. 

Em todas as 10 regressões realizadas, foi observada a existência de autocorrelação de 

terceira ordem (com significância de 5%). Autocorrelações de quarta ordem, além de outras, 

também foram observadas, porém em apenas algumas regressões.  

Também ao estimar as regressões por meio de GARCH e EGARCH, ainda assim 

permaneceu significante esta autocorrelação de ordem 3. Desta forma, foi incluída na 

regressão uma variável defasada, no caso, o retorno diário do Ibovespa com defasagem de três 

dias. Em conseqüência disto, a equação abaixo foi a utilizada para os testes de estudos de 

eventos: 
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Em seguida, esta regressão foi estimada a partir de diferentes modelos ARCH e 

GARCH, sendo o que apresentou resultados mais coerentes com os pressupostos necessários 

à inferência e análise da significância dos resultados da regressão foi o Exponential 

Generalized Autoregressive Conditional Heterokedasticity (EGARCH), baseado na seguinte 

formulação: 

 ( ) ( )∑ ∑
= = −
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Onde:  u e 2σ  representam, respectivamente, os resíduos e a variância; p é a ordem 

GARCH e q, a ordem ARCH. 

Em relação à autocorrelação observada e à inclusão da variável defasada, pode-se 

registrar que, a priori, tal fato poderia ser interpretado como uma evidência de ineficiência de 

mercado. Porém, também foi investigado se esta autocorrelação esteve presente em outros 

períodos (a partir de 1994), o que não foi observado. Desta forma, embora presente nos 

últimos anos, não se pode afirmar que esta característica de comportamento esteve presente 

em passados anteriores ou que continuará no futuro, tornando os retornos previsíveis. Assim, 

tem-se que este fato, por si só, deve ser interpretado com cautela em relação a possível 

rejeição da HEM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

112 



 

 

 

4  Análise dos resultados 
 

 

4.1  Carteiras “vencedoras” versus “perdedoras” 

 

4.1.1  Testes paramétricos  

Conforme exposto, foram comparadas carteiras previamente classificadas em 

“vencedoras” e “perdedoras” tomando-se por base diferentes intervalos de tempo. Desta 

maneira, as tabelas 1 (para um período de formação de 3 meses), 2 (6 meses), 3 (9 meses), 4 

(12 meses), 5 (18 meses) e 6 (24 meses) expõem os retornos médios destas carteiras em cada 

um dos meses posteriores ao período de formação. 

Para os períodos de formação mais curtos – de 3, 6 ou 9 meses – foram analisados 

cada um dos doze meses seguintes a estes períodos. Em geral, conforme tabelas 1, 2 e 3, foi 

observado que a diferença entre os resíduos médios dos retornos “perdedores” em 

comparação aos “vencedores” foi positiva nos primeiros meses, sendo esta relação 

posteriormente revertida. Todavia, à exceção de apenas um caso, não houve significância 

estatística (a 5%) para estes valores. 

Na tabela 1, pode-se observar que no primeiro mês seguinte ao período de formação 

de três meses, as carteiras até então “perdedoras” superaram as “vencedoras” em 5,49% 

(retorno logaritmo), o que pode ser considerada uma substancial diferença. Ao mesmo tempo, 

foi observada uma estatística t de Student de 2,8701, mostrando-se, portanto, significante a 

1%. 
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Em termos concretos, isto implica afirmar que investidores que neste período fizeram 

uso deste tipo de estratégia contrária, apostando em carteiras que acumularam piores 

desempenhos nos três meses anteriores, puderam obter substanciais retornos anormais. 

 

Tabela 1 (4) - Comparação dos ACARs para portfólios formados com base em intervalos de 3 

meses 

 

Mês após 
formação

ACAR (w) ACAR (L) ACAR(L) - ACAR(w) Variância t  de Student

1 -0,0282 0,0268 0,0549 0,0073 2,8701

2 -0,0300 0,0021 0,0320 0,0130 1,2583
3 -0,0222 -0,0164 0,0059 0,0153 0,2123
4 -0,0298 -0,0298 0,0001 0,0203 0,0017
5 -0,0364 -0,0496 -0,0132 0,0266 -0,3620
6 -0,0443 -0,0532 -0,0089 0,0324 -0,2208
7 -0,0539 -0,0569 -0,0030 0,0350 -0,0720
8 -0,0652 -0,0655 -0,0003 0,0406 -0,0060
9 -0,0684 -0,0782 -0,0098 0,0476 -0,2000
10 -0,0713 -0,0898 -0,0185 0,0520 -0,3620
11 -0,0815 -0,1040 -0,0225 0,0595 -0,4128
12 -0,0839 -0,1174 -0,0335 0,0634 -0,5944

 

Tabela 2 (4) - Comparação dos ACARs para portfólios formados com base em intervalos de 6 

meses 

 

Mês após 
formação

ACAR (w) ACAR (L) ACAR(L) - ACAR(w) Variância t  de Student

1 -0,0075 0,0198 0,0273 0,0068 1,0452
2 0,0133 0,0180 0,0047 0,0094 0,1537
3 0,0131 0,0021 -0,0111 0,0176 -0,2637
4 -0,0057 -0,0176 -0,0120 0,0209 -0,2621
5 -0,0180 -0,0417 -0,0237 0,0279 -0,4486
6 0,0001 -0,0627 -0,0628 0,0273 -1,2006
7 0,0018 -0,0723 -0,0742 0,0359 -1,2371
8 0,0118 -0,0711 -0,0829 0,0426 -1,2707
9 0,0005 -0,0736 -0,0741 0,0538 -1,0111
10 -0,0046 -0,0854 -0,0809 0,0518 -1,1235
11 -0,0380 -0,1194 -0,0815 0,0703 -0,9713
12 -0,0296 -0,1387 -0,1091 0,0760 -1,2516
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Para todos os demais meses, com diferentes períodos de formação (3, 6 ou 9 meses), 

não houve qualquer diferença estatisticamente significante entre desempenhos, não se tendo, 

portanto, evidências para rejeitar a hipótese de eficiência de mercado. 

Na tabela 2, para um período de formação de 6 meses, observou-se, nos dois primeiros 

meses seguintes ao período de formação, um sinal positivo nas diferenças entre os ACAR(L) 

e ACAR(w). Tais diferenças foram de 0,0273 e 0,0047, nos primeiro e segundo meses, 

respectivamente. Todavia, estes valores não se mostraram significantes, nem mesmo a 10%. 

A partir do terceiro mês subseqüente ao período de formação, os excessos de retornos médios 

acumulados das carteiras “vencedoras” passaram a superar os das “perdedoras”, sendo a 

maior diferença verificada no décimo segundo mês (0,1091). Entretanto, também nenhuma 

das diferenças apresentou significância estatística (a 10%). 

Já na tabela 3, as carteiras “perdedoras”, em média, superaram as “vencedoras” até o 

sexto mês subseqüente à formação, sendo esta posição revertida após o sétimo mês. Tais 

valores, todavia, assim como no caso anterior, também não se mostraram significantes a 10%. 

 Tabela 3 (4) - Comparação dos ACARs para portfólios formados com base em intervalos de 9 

meses 

 

Mês após 
formação

ACAR (w) ACAR (L) ACAR(L) - ACAR(w) Variância t  de Student

1 -0,0221 0,0107 0,0328 0,0060 1,0758
2 -0,0259 0,0121 0,0380 0,0118 0,8937
3 -0,0278 -0,0009 0,0269 0,0112 0,6479
4 -0,0442 -0,0196 0,0246 0,0133 0,5435
5 -0,0340 -0,0212 0,0128 0,0233 0,2146
6 -0,0774 -0,0615 0,0158 0,0349 0,2162
7 -0,0831 -0,0866 -0,0035 0,0355 -0,0477
8 -0,1110 -0,1222 -0,0111 0,0465 -0,1317
9 -0,0819 -0,0969 -0,0151 0,0600 -0,1568
10 -0,0624 -0,0965 -0,0341 0,0606 -0,3531
11 -0,0718 -0,0996 -0,0278 0,0536 -0,3059
12 -0,0906 -0,0920 -0,0014 0,0584 -0,0150

 

Para a análise realizada em períodos de formação de maior duração - 12, 18 e 24 

meses – foram analisados cada um dos 24 meses subseqüentes ao período de formação. Como 
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resultado, não foi observada nenhuma diferença estatisticamente significante em nenhum dos 

meses, não tendo sido evidenciado qualquer fenômeno de overreaction ou underreaction de 

médio e longo prazo. 

Tabela 4 (4) - Comparação dos ACARs para portfólios formados com base em intervalos de 12 

meses 

 

Mês após 
formação

ACAR (w) ACAR (L) ACAR(L) - ACAR(w) Variância t  de Student

1 0,0019 0,0117 0,0098 0,0072 0,2461
2 0,0389 0,0230 -0,0159 0,0130 -0,2963
3 0,0196 -0,0099 -0,0295 0,0214 -0,4276
4 -0,0047 -0,0132 -0,0084 0,0162 -0,1406
5 -0,0500 -0,0371 0,0129 0,0299 0,1579
6 -0,0355 -0,0597 -0,0243 0,0287 -0,3037
7 -0,0313 -0,0840 -0,0526 0,0330 -0,6142
8 -0,0288 -0,0990 -0,0702 0,0403 -0,7418
9 -0,0356 -0,0733 -0,0378 0,0505 -0,3566
10 -0,0354 -0,0949 -0,0595 0,0547 -0,5393
11 -0,0496 -0,1385 -0,0889 0,0547 -0,8065
12 -0,0392 -0,1604 -0,1212 0,0655 -1,0046
13 -0,0113 -0,1495 -0,1382 0,0891 -0,9825
14 -0,0225 -0,0959 -0,0734 0,0970 -0,5002
15 -0,0288 -0,0883 -0,0595 0,1107 -0,3794
16 -0,0432 -0,1003 -0,0571 0,1078 -0,3691
17 -0,0626 -0,1442 -0,0817 0,1065 -0,5308
18 -0,0600 -0,1656 -0,1057 0,0977 -0,7171
19 -0,0668 -0,1632 -0,0964 0,1192 -0,5921
20 -0,0821 -0,1795 -0,0974 0,1173 -0,6034
21 -0,0530 -0,1835 -0,1304 0,1262 -0,7789
22 -0,0662 -0,1766 -0,1104 0,1363 -0,6342
23 -0,0698 -0,1936 -0,1237 0,1542 -0,6685
24 -0,0606 -0,1878 -0,1272 0,1477 -0,7022

 
 

Na tabela 4, conforme descrito, os ACARs das carteiras “vencedoras”, à exceção dos 

primeiro e quinto meses, superaram os dos portfólios “perdedores”. Isto, a priori, poderia ser 

considerado uma tendência de continuidade nos desempenhos das carteiras, podendo sugerir 

potenciais lucratividades de estratégias momentum. Todavia, em nenhum dos meses foi 

observada significância estatística (a 10%) das diferenças calculadas, não se rejeitando a 

HEM. 
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A tabela 5 apresenta os resultados para carteiras formadas com base num período de 

18 meses. Com exceção dos meses 3, 4 e 5, em todos os demais, as carteiras “vencedoras” 

superaram as “perdedoras”. Entretanto, assim como na tabela 4, não foi observada nenhuma 

diferença estatística significante a 10%.  

 
 Tabela 5 (4) - Comparação dos ACARs para portfólios formados com base em intervalos de 18 

meses 

 

Mês após 
formação

ACAR (w) ACAR (L) ACAR(L) - ACAR(w) Variância t  de Student

1 -0,0017 -0,0184 -0,0167 0,0055 -0,3915
2 0,0041 -0,0062 -0,0104 0,0163 -0,1406
3 -0,0121 0,0021 0,0142 0,0130 0,2153
4 -0,0347 -0,0177 0,0170 0,0205 0,2062
5 -0,0449 -0,0407 0,0043 0,0236 0,0481
6 -0,0444 -0,1173 -0,0729 0,0248 -0,8029
7 -0,0286 -0,0985 -0,0700 0,0347 -0,6505
8 -0,0203 -0,1269 -0,1066 0,0367 -0,9631
9 0,0174 -0,1156 -0,1330 0,0533 -0,9978
10 0,0114 -0,0861 -0,0975 0,0397 -0,8483
11 -0,0092 -0,0903 -0,0811 0,0307 -0,8012
12 -0,0083 -0,1001 -0,0919 0,0327 -0,8798
13 -0,0070 -0,1453 -0,1382 0,0468 -1,1062
14 0,0006 -0,0889 -0,0895 0,0575 -0,6466
15 -0,0125 -0,1233 -0,1108 0,0578 -0,7987
16 -0,0227 -0,1582 -0,1355 0,0698 -0,8882
17 -0,0564 -0,2524 -0,1960 0,0811 -1,1921
18 -0,0253 -0,2390 -0,2137 0,0745 -1,3563
19 -0,0431 -0,2300 -0,1869 0,0845 -1,1137
20 -0,0451 -0,2146 -0,1695 0,0689 -1,1188
21 -0,0101 -0,2288 -0,2188 0,0646 -1,4908
22 -0,0389 -0,2334 -0,1944 0,0547 -1,4399
23 -0,0455 -0,2439 -0,1984 0,0595 -1,4088
24 -0,0376 -0,2945 -0,2569 0,0674 -1,7132

 

Por fim, a tabela 6 expôs os resultados para carteiras formadas num período de 24 

meses. Houve oscilação quanto aos sinais das diferenças entre os ACARs(w) e ACARs(L), 

porém, da mesma maneira como nas tabelas anteriores, não foi observada significância 

estatística (a 10%). 
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Tabela 6 (4) - Comparação dos ACARs para portfólios formados com base em intervalos de 24 

meses 
 

Mês após 
formação

ACAR (w) ACAR (L) ACAR(L) - ACAR(w) Variância t  de Student

1 -0,0065 -0,0077 -0,0012 0,0109 -0,0157
2 -0,0114 0,0499 0,0613 0,0147 0,7158
3 0,0047 -0,0111 -0,0159 0,0247 -0,1426
4 -0,0259 -0,0437 -0,0178 0,0177 -0,1893
5 -0,0472 -0,0153 0,0320 0,0325 0,2509
6 -0,0223 -0,0185 0,0038 0,0135 0,0468
7 -0,0687 -0,0595 0,0092 0,0403 0,0650
8 -0,0516 -0,0915 -0,0398 0,0492 -0,2541
9 -0,0690 -0,0884 -0,0194 0,0463 -0,1274
10 -0,0907 -0,1319 -0,0412 0,0343 -0,3146
11 -0,1014 -0,1861 -0,0847 0,0413 -0,5893
12 -0,0603 -0,1756 -0,1153 0,0491 -0,7361
13 -0,0206 -0,1457 -0,1252 0,0498 -0,7934
14 -0,0105 -0,1062 -0,0957 0,0379 -0,6947
15 -0,0498 -0,0896 -0,0398 0,0327 -0,3112
16 -0,0411 -0,0609 -0,0198 0,0268 -0,1709
17 -0,0853 -0,0740 0,0113 0,0475 0,0735
18 -0,0910 -0,1306 -0,0396 0,0601 -0,2286
19 -0,0688 -0,1054 -0,0365 0,0679 -0,1984
20 -0,1196 -0,1412 -0,0216 0,0815 -0,1072
21 -0,1146 -0,1074 0,0072 0,0705 0,0383
22 -0,0933 -0,0324 0,0609 0,0523 0,3766
23 -0,0967 -0,0228 0,0740 0,0617 0,4213
24 -0,0977 -0,0277 0,0700 0,0685 0,3781

 

Frente a todos estes resultados, uma única possível evidência, a priori, contrária à 

hipótese de eficiência de mercado foi a existência de significância estatística para as 

diferenças entre ACARs no primeiro mês após o período de formação de 3 meses (tabela 1). 

Em todos os demais casos, não foi evidenciado qualquer movimento ou comportamento 

significante contrário à HEM. 
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4.1.2  Análise não-paramétrica 

O teste utilizado, já descrito, foi o de Mann-Whitney, o qual não requer suposições 

próprias, tais como a igualdade de variâncias e normalidade das populações de onde foram 

obtidas as amostras (como ocorre no teste t de Student). 

A tabela 7 sintetiza os resultados encontrados. Para as carteiras formadas num menor 

horizonte de tempo (3, 6 e 9 meses), foram realizados testes para intervalos não superiores a 

um ano. Para os portfólios formados com base em períodos maiores (12, 18 e 24 meses), 

foram realizados testes até intervalos de 24 meses.  

Em nenhum dos dados da citada tabela, foi observada diferença estatisticamente 

significante entre os grupos sob análise – carteiras “vencedoras” e “perdedoras”.  

Especificamente para as carteiras formadas no intervalo de menor prazo, 3 meses, 

também foram realizados testes para o primeiro e o segundo mês pós-formação. Para o 

segundo mês, foi observada uma estatística U de 676 (p-value de 0,233), não sendo, portanto, 

estatisticamente significante (a 5%). Para o primeiro mês, foi obtida a estatística U de 534 (p-

value de 0,01), sendo assim significante. 

Comparando-se os resultados desta metodologia não-paramétrica com os resultados 

apresentados por meio do teste t de Student, não houve qualquer diferença entre os resultados, 

ou seja, apenas se mostraram estatisticamente significante (a 5%) as diferenças no primeiro 

mês seguinte ao período de criação das carteiras de três meses. 

Desta forma, observa-se que os resultados anteriormente obtidos por meio dos testes t 

de Student foram corroborados por esta metodologia não-paramétrica. 
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Tabela 7 (4) - Testes de Mann-Whitney para comparação entre carteiras “vencedoras” e 

“perdedoras”, com base em diferentes períodos de formação e teste. 

 

3 meses 6 meses 9 meses 12 meses 18 meses 24 meses

Mann-Whitney U 788,000 790,000 779,000 745,000  -  - 

3 meses p-value 0,908 0,923 0,840 0,597  -  - 
n.º de observações 80 80 80 80  -  - 

Mann-Whitney U 180,000 151,000 157,000 146,000  -  - 

6 meses p-value 0,589 0,185 0,245 0,144  -  - 
n.º de observações 40 40 40 40  -  - 

Mann-Whitney U 73,000 77,000 72,000 78,000  -  - 

9 meses p-value 0,555 0,701 0,522 0,739  -  - 
n.º de observações 26 26 26 26  -  - 

Mann-Whitney U 38,000 33,000 33,000 29,000 27,000 28,000

12 meses p-value 0,825 0,508 0,508 0,310 0,233 0,270
n.º de observações 18 18 18 18 18 18

Mann-Whitney U 21,000 18,000 11,000 13,000 8,000 8,000

18 meses p-value 0,655 0,460 0,262 0,423 0,109 0,109
n.º de observações 14 14 12 12 12 12

Mann-Whitney U 12,000 12,000 12,000 12,000 7,000 7,000

24 meses p-value 0,917 0,917 917,000 0,917 0,773 0,773
n.º de observações 10 10 10 10 8 8

Períodos de Testes (pós-formação)Períodos de 

Formação

 

 

 

4.1.3  Comentários sobre os resultados à luz da HEM 

Conforme apresentado, em praticamente todos os testes realizados, não foi 

evidenciada diferença estatisticamente significante entre as carteiras “vencedoras” e 

“perdedoras”. 
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A única diferença significante – tanto para os testes paramétricos, quanto para os não 

paramétricos – foi para o primeiro mês seguinte ao período de formação de 3 meses. Isto, a 

priori, seria contrário à HEM, pois ensejaria retornos anormais em estratégias contrárias. 

Porém, é preciso analisar o assunto com maior cautela.  

Em relação, por exemplo, à análise paramétrica, deve-se registrar que foram efetuados 

ao todo 108 testes: 12 para cada um dos períodos de formação de 3, 6 e 9 meses, além de 24 

para cada um dos períodos de 12, 18 e 24 meses. Desta maneira, conforme evidenciado nas 

tabelas, destes 108 testes, apenas um mostrou-se significante (o que equivale a menos de 1% 

do total), sendo incerto se este resultado se deveu mais a fatores probabilísticos - questões de 

“chance”, nas palavras de Fama (1998) – ou, caso contrário, se foi decorrente 

verdadeiramente de um efetivo comportamento de overreaction. 

Além disso, também não se pode afirmar que estas evidências são suficientes a expor 

que tais movimentos eram, à época, previsíveis. Há, inclusive, pesquisas realizadas por outros 

autores, como Bonomo e Dall´Agnol (2003), que não evidenciaram tais movimentos em parte 

deste período.  

Desta maneira, não se pode admitir que tal padrão de reversão verificado, per si, seja 

capaz de refutar a HEM.  

Por outro lado, é também necessário expor que esta conclusão não implica 

necessariamente afirmar que não houve interferências de vieses comportamentais. 

Aparentemente, na maioria dos casos, não foram observados padrões com significância 

estatística, porém isto não significa que os investidores não reagiram de maneira excessiva em 

alguns momentos. O mais lógico, inclusive, tendo em vista a vasta literatura que vem testando 

falhas psicológicas humanas – como os vários estudos de Kahneman e Tversky -, é supor que 

há consideráveis chances de ter havido, em certos momentos, reações excessivas ou atrasadas, 

porém tais fatos, conjuntamente considerados, podem ter se compensado ou podem ter se 
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mostrados dotados de uma aleatoriedade e variância tal que não foram percebidos de maneira 

estatisticamente significante. Frente a estas considerações, tem-se que tais interferências 

comportamentais também não podem ser automaticamente descartadas. 

Desta forma, considerando as reais dimensões dos resultados destes testes (e também 

de outros estudos do gênero realizados pela literatura financeira), tais hipóteses e suposições 

não podem ser, a priori, rejeitadas. 

Por fim, à luz das atuais perspectivas de análise das teorias financeiras relacionadas, 

tem-se que os resultados conduzem a uma inquietante conclusão: se, por um lado, as 

evidências, per si, não são capazes de rejeitar a HEM, também não se pode rejeitar a hipótese 

de que, no período, vieses comportamentais tenham afetado o comportamento dos 

investidores.  

Este questionamento não se restringe aos resultados deste trabalho, mas também pode 

ser estendido a diversos outros estudos semelhantes. Registre-se, inclusive, que uma mesma 

pesquisa que, por exemplo, tenha apresentado evidências de overreaction - num dado período 

- tem freqüentemente tido duas interpretações distintas: autores defensores das finanças 

comportamentais argumentam que os investidores estavam afetados por vieses psicológicos, 

tendo-os levado a apresentar excessivas reações; por outro lado, pesquisadores como Fama 

(1998), argumentam que fenômenos de underreaction são tão comuns quanto os de sobre-

reação, havendo aleatoriedade na incidência de um ou outro fenômeno, não podendo, 

portanto, ser descartada a HEM.  

Este debate se perpetua em relação a uma infinidade de pesquisas. Porém, o mais 

interessante a observar é que ambos são argumentos lógicos e plausíveis, de maneira que se 

pode questionar quando esta discussão terá fim?  Conforme será fundamentado na conclusão 

do presente trabalho, será defendido que, enquanto não se modificarem as atuais abordagens e 
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categorias de análise, uma melhor resposta para o problema terá dificuldades em ser 

estabelecida. 

 

 

4.2  Estudo de eventos10 

A tabela 8 apresenta os resultados da regressão 36, estimada a partir de todos os 

eventos do período: incluindo as divulgações positivas ou negativas, referentes a todas as 

informações macroeconômicas objeto de estudo (IPCA, Taxa Selic e PIB Trimestral). 

 

Tabela 8 (4) - Regressões considerando todas as divulgações do IPCA, PIB trimestral e taxa Selic 

(boas e más notícias) 
 

α β1 β2 β3 β4 β5 β6 β7

Coeficientes 0,0010 0,7580 -0,0018 -0,0010 0,0048 0,0020 -0,0023 -0,0433

Estatística z 2,2049 17,8357 -1,3769 -0,6593 4,3746 1,4616 -1,6114 -1,7123

  N.º de observações 991 N.º de eventos estudados 106

Estatística F 7,5254 Jarque-Bera (resíduos) 3,2312

Prob (Estat. F) 0,0000 Prob. (Jarque-Bera) 0,1988

Método de estimação: EGARCH (9, 9)
 

 

Frente aos resultados, além do intercepto, observa-se significância estatística (a 5%) 

em relação a 1β  e 4β , os quais se referem, respectivamente, às variáveis “retorno do Dow 

Jones” e “surpresa” na data da divulgação do evento. Desta forma, pode-se comentar: 

                                                
10 Nos apêndices, constam maiores detalhes sobre os resultados das regressões referentes às tabelas 8 a 17. 
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a) Em relação ao índice Dow Jones, tal significância é coerente com o que seria 

esperado, ratificando a relevância de notícias externas para o Brasil e sua interdependência 

com mercados internacionais. 

b) Em relação à variável explicativa “surpresa”, tal significância e sinal positivo 

também se mostraram coerentes com o que seria esperado de um mercado eficiente. Tais 

valores indicam que o mercado reage, de forma significante, no correto sentido das 

divulgações das notícias.  

c) Tendo em vista não se ter observado significância estatística para as variáveis 

categóricas dos dias anteriores e posteriores ao evento, não se rejeita a hipótese de eficiência 

de mercado. Isto é, não foi verificado qualquer padrão de retornos anormais estatisticamente 

significantes nos momentos próximos ao evento. 

Além destes fatos, cabe registrar: a) a alta significância de regressão global (estatística 

F); b) a não rejeição da hipótese de normalidade dos resíduos; e c) a não observação de 

padrões de autocorrelação de diversas ordens (1 a 36), não havendo, portanto, evidências que, 

a princípio, poderiam prejudicar a realização dos presentes testes de hipóteses.  

Conforme dito, também foram estimadas regressões em separado para notícias 

positivas ou negativas.  

Na tabela 9, consta a regressão cujos dados para eventos referem-se apenas a notícias, 

a priori, boas para o mercado: em que o PIB divulgado superou as expectativas; e em que o 

IPCA oficial e a taxa Selic divulgados foram inferiores às previsões. 

Num sentido oposto, na tabela 10, constam apenas os eventos tidos como más notícias. 

Também nestes dados, observa-se que o coeficiente da variável retorno do Dow Jones 

foi significativo nas duas regressões. Uma observação que pode ser feita, no entanto, diz 

respeito ao fato de que apenas em relação aos eventos tidos como más notícias apresentaram 
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significância (variável “surpresa” - β4). Desta maneira, observa-se que, neste período de 4 

anos, o mercado tem reagido de maneira mais consistente em relação às notícias negativas.  

 

Tabela 9 (4) - Regressões considerando divulgações do IPCA, PIB trimestral e taxa Selic 

(apenas as boas notícias) 

 

α β1 β2 β3 β4 β5 β6 β7

Coeficientes 0,0011 0,7678 -0,0024 0,0008 0,0028 -0,0001 0,0000 -0,0628

Estatística z 2,2090 16,9778 -1,0005 0,3263 1,3238 -0,0546 -0,0190 -2,2532

  N.º de observações 991 N.º de eventos estudados 37

Estatística F 10,9125 Jarque-Bera (resíduos) 4,9272

Prob (Estat. F) 0,0000 Prob. (Jarque-Bera) 0,0851

Método de estimação: EGARCH (5, 5)
 

 

 

Tabela 10 (4) - Regressões considerando divulgações do IPCA, PIB trimestral e taxa Selic 

(apenas as más notícias) 

 

α β1 β2 β3 β4 β5 β6 β7

Coeficientes 0,0010 0,7491 -0,0006 -0,0010 0,0040 0,0026 -0,0034 -0,0294

Estatística z 1,7968 17,1896 -0,3588 -0,5229 2,8644 1,5040 -1,7335 -1,1108

  N.º de observações 991 N.º de eventos estudados 69

Estatística F 7,4285 Jarque-Bera (resíduos) 2,3864

Prob (Estat. F) 0,0000 Prob. (Jarque-Bera) 0,3032

Método de estimação: EGARCH (9, 9)
 

 

Nas tabelas 11, 12 e 13, são apresentados os resultados para as regressões estimadas, 

respectivamente, para eventos de divulgação da taxa de juros Selic, IPCA e PIB trimestral. 
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Tabela 11 (4) - Regressões considerando divulgações da taxa Selic 

(boas e más notícias) 

 

α β1 β2 β3 β4 β5 β6 β7

Coeficientes 0,0012 0,7692 0,0004 -0,0025 0,0063 0,0022 -0,0028 -0,0615

Estatística z 2,4436 17,6773 0,1926 -1,0186 3,1133 1,0216 -1,1511 -2,2062

  N.º de observações 991 N.º de eventos estudados 47

Estatística F 11,7340 Jarque-Bera (resíduos) 3,3457

Prob (Estat. F) 0,0000 Prob. (Jarque-Bera) 0,1877

Método de estimação: EGARCH (5, 5)
 

 

Tabela 12 (4) - Regressões considerando divulgações do IPCA 

(boas e más notícias) 

 

α β1 β2 β3 β4 β5 β6 β7

Coeficientes 0,0010 0,7660 -0,0010 0,0000 0,0035 0,0024 -0,0030 -0,0451

Estatística z 1,9655 17,1280 -0,4282 0,0060 2,0886 1,0114 -1,3039 -1,4969

  N.º de observações 991 N.º de eventos estudados 43

Estatística F 12,4070 Jarque-Bera (resíduos) 3,5729

Prob (Estat. F) 0,0000 Prob. (Jarque-Bera) 0,1676

Método de estimação: EGARCH (4, 4)
 

 

Além do fato de que os retornos do Dow Jones se mostraram significativos em todas 

as três regressões, cabe destacar que nas regressões referentes às divulgações da taxa selic 

(tabela 11) e IPCA (tabela 12) os coeficientes da variável “surpresa” apresentaram sinais 

positivos e com significância estatística (5%). Em relação às divulgações do PIB trimestral 

(tabela 13), embora positivo, não foi observada esta significância, devendo-se, porém, 
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registrar o fato de que, no período, houve apenas 16 eventos (sendo este um número reduzido, 

se considerado o total de 991 dias de negociação observados). 

 

Tabela 13 (4) - Regressões considerando divulgações do PIB trimestral 

(boas e más notícias) 

 

α β1 β2 β3 β4 β5 β6 β7

Coeficientes 0,0010 0,7565 -0,0082 0,0030 0,0042 -0,0028 -0,0017 -0,0765

Estatística z 2,0427 17,5214 -1,8441 0,8913 1,1532 -0,7044 -0,4839 -3,0491

  N.º de observações 991 N.º de eventos estudados 16

Estatística F 7,1547 Jarque-Bera (resíduos) 3,5816

Prob (Estat. F) 0,0000 Prob. (Jarque-Bera) 0,1668

Método de estimação: EGARCH (9, 9)
 

 

Em relação ao teste específico sobre a eficiência de mercado, também nestas 

regressões a hipótese não foi rejeitada, dado o fato de não ter sido observada significância 

estatística (a 5%) nas variáveis categóricas (β2, β3, β5 e β6). 

 

Tabela 14 (4) - Regressões considerando divulgações da taxa Selic 

(apenas boas notícias) 
 

α β1 β2 β3 β4 β5 β6 β7

Coeficientes 0,0008 0,7323 -0,0053 0,0014 0,0108 0,0082 -0,0025 -0,0346

Estatística z 1,6699 17,0998 -1,1463 0,2440 1,9336 1,3435 -0,4838 -1,3000

  N.º de observações 991 N.º de eventos estudados 10

Estatística F 7,2302 Jarque-Bera (resíduos) 3,3247

Prob (Estat. F) 0,0000 Prob. (Jarque-Bera) 0,1897

Método de estimação: EGARCH (9 ,9)
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Por fim, ainda foram estimadas regressões, para cada um dos tipos de notícias 

divulgadas, em separado caso se tratasse de boas ou más notícias. Os resultados estão 

apresentados nas tabelas 14, 15, 16 e 1711. 

 

Tabela 15 (4) - Regressões considerando divulgações da taxa Selic 

(apenas más notícias) 
 

α β1 β2 β3 β4 β5 β6 β7

Coeficientes 0,0011 0,7643 0,0013 -0,0031 0,0045 0,0014 -0,0031 -0,0615

Estatística z 2,1428 16,9654 0,5010 -1,1684 2,1790 0,5810 -1,0999 -2,1499

  N.º de observações 991 N.º de eventos estudados 37

Estatística F 11,4442 Jarque-Bera (resíduos) 2,7324

Prob (Estat. F) 0,0000 Prob. (Jarque-Bera) 0,2551

Método de estimação: EGARCH (5, 5)
 

 

Tabela 16 (4) - Regressões considerando divulgações do IPCA 

(apenas boas notícias) 

 

α β1 β2 β3 β4 β5 β6 β7

Coeficientes 0,0013 0,7603 -0,0015 -0,0013 -0,0008 -0,0028 -0,0029 -0,0647

Estatística z 2,5318 17,2978 -0,4596 -0,4341 -0,2522 -0,8912 -1,1115 -2,2719

  N.º de observações 991 N.º de eventos estudados 20

Estatística F 10,7022 Jarque-Bera (resíduos) 3,9309

Prob (Estat. F) 0,0000 Prob. (Jarque-Bera) 0,1401

Método de estimação: EGARCH (5, 5)
 

                                                
11 Conforme já justificado, não foram realizadas regressões em separado para boas e más notícias referentes ao 
PIB trimestral, dada a reduzida quantidade de eventos (apenas 7 eventos para “boas notícias” e 9 para “más 
notícias”, dentro de um intervalo total de análise de 991 dias de negociação). 

128 



 

Em relação aos eventos de divulgação da taxa selic e IPCA, observou-se uma 

significância estatística (a 5%) para a variável explicativa “surpresa” apenas para as más 

notícias, sugerindo haver um padrão de reação sistematicamente mais forte para este tipo de 

notícia.  

Mesmo considerando-se uma significância de 10%, apenas para os eventos de taxa 

Selic as notícias boas mostraram-se estatisticamente significantes (p-value = 0,0532), não 

tendo esta sido observada para as divulgações de IPCA (p-value = 0,8009), atestando a 

diferença de reação em relação ao que ocorreu com os eventos de más notícias.  

 

Tabela 17 (4) - Regressões considerando divulgações do IPCA 

(apenas más notícias) 

 

α β1 β2 β3 β4 β5 β6 β7

Coeficientes 0,0012 0,7550 0,0008 0,0019 0,0052 0,0064 -0,0027 -0,0408

Estatística z 2,2944 17,1757 0,2455 0,6301 2,7094 1,7479 -0,7367 -1,3588

  N.º de observações 991 N.º de eventos estudados 23

Estatística F 12,6455 Jarque-Bera (resíduos) 4,0414

Prob (Estat. F) 0,0000 Prob. (Jarque-Bera) 0,1326

Método de estimação: EGARCH (4, 4)
 

 

Numa análise geral, destarte, frente a todas estas evidências sobre estudos de eventos 

(tabelas 8 a 17), considerando as análises conjuntas e individuais das divulgações, podem ser 

feitas as seguintes considerações finais: 

a) Não tendo sido observada significância estatística das variáveis categóricas dos dois 

dias anteriores ou posteriores ao evento, não foi evidenciado nenhum padrão de 

underreaction, overreaction ou mesmo uso de informações privilegiadas; 
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b) na maior parte dos casos, aparentemente, o mercado tem reagido com velocidade e 

de maneira consistente às notícias macroeconômicas objeto deste estudo; 

c) uma possível questão a analisar é que as reações a notícias negativas mostraram-se 

estatisticamente relevantes, fato não necessariamente presente para notícias positivas, o que 

potencialmente pode ser um indício de viés comportamental. Porém, esta evidência deve ser 

tomada com cautela, pois é possível que nos dias destes eventos tenha havido, 

simultaneamente, divulgação de outras informações interferindo no comportamento do 

mercado. Além do mais, não há indícios de que este tipo de comportamento seria previsível 

ou poderia ensejar operações com retornos anormais.  

Desta forma, assim como quando comentados os testes de comparação entre carteiras 

vencedoras e perdedoras, os presentes resultados proporcionam as mesmas inquietantes 

conclusões: não se pode descartar a hipótese de que o mercado mostrou-se eficiente, mas 

também não se pode rejeitar a possibilidade de ter havido vieses comportamentais 

(decorrentes de assimetrias nas reações entre boas e más notícias, ou mesmo decorrentes de 

diferentes intensidades de respostas observadas no período). 

 

 

4.3  HEM versus Finanças Comportamentais: é realmente 

necessário tratar o assunto como uma “batalha”? 

Tendo em vista todas as evidências apresentadas e estudando-se em profundidade os 

trabalhos citados na revisão da literatura, algumas questões precisam ser postas e analisadas. 

Especificamente quando se trata do tema Finanças Comportamentais e a HEM, é 

sabido que há considerável polêmica na literatura, havendo, inclusive, tanto artigos científicos 
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quanto publicações na imprensa que chegam a utilizar a expressão “batalha” ou “disputa”. O 

certo é que, em geral, estas teorias são posicionadas em lados contrários. 

Conforme pode ser extraído deste debate e baseando-se na literatura financeira 

pesquisada, foram esquematizadas, nas figuras 2 e 3, as perspectivas fundamentais sobre o 

problema. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 (4) – Atual perspectiva da literatura financeira sobre a HEM 

 

A HEM, portanto, requer que os preços sejam considerados “justos”, estando 

compatíveis com o conjunto de informações relevantes do momento. Neste modelo, registram 

os autores contrários à behavioral finance, afasta-se a interferência de vieses e erros 

cognitivos. 

Para os autores das finanças comportamentais que criticam diretamente a HEM, dadas 

as informações do momento, haveria supostamente um comportamento viesado ou irracional 

dos investidores, fazendo com que os preços passassem a ser considerados “injustos” e, 

portanto, incompatíveis com as informações pertinentes. 
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Figura 3 (4) – Atual perspectiva da literatura financeira sobre as Finanças Comportamentais 

 

 

4.3.1  Uma proposta alternativa de análise: “Hipótese de 

Eficiência Comportamental de Mercado” (HECM) 

Conforme anteriormente mencionado, os resultados de um mesmo trabalho muitas 

vezes vêm sendo interpretados, simultaneamente, a favor da HEM (por autores como Eugene 

Fama) e, ao mesmo tempo, sob o ponto de vista de pesquisadores comportamentais, é tido 

como coerente com a behavioral finance, devendo-se mais uma vez enfatizar que ambos os 

argumentos utilizados são bem articulados, demonstrando lógica e coerência. 

Do ponto de vista científico, quando um mesmo conjunto de evidências empíricas é 

utilizado para justificar duas categorias de análise distintas e supostamente opostas, talvez seja 

um indicador de que é momento para se melhor estudar e questionar as perspectivas de análise 

atualmente utilizadas, sobre as quais repousam as teorias em questão. 

Frente a este fato, a presente dissertação propõe uma perspectiva alternativa e passa a 

defender que a hipótese de eficiência de mercado pode ser, sob certos aspectos, conciliável e 
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compatível com as finanças comportamentais, de maneira que o problema nem sempre é bem 

posto e abordado de forma adequada por muitas das pesquisas na área. 

Para o desenvolvimento desta, porém, fazem-se necessárias algumas observações 

preliminares. 

Primeiramente, é preciso registrar que, dentre a forte polêmica que se relaciona ao 

assunto, há uma área específica que tem se tornado cada vez mais robusta e difícil de ser 

refutada. São as linhas de pesquisas que aplicam testes psicológicos e simulam tomadas de 

decisões em condições de risco, destacando-se obras como as pesquisas de Kahneman e 

Tversky (1979, 1982 e outros), ou os trabalhos que passam a defender modelos baseados na 

racionalidade limita – questão esta que será abordada em maior profundidade em tópico a 

seguir. Estas pesquisas, em geral, têm apresentado evidências progressivamente mais fortes de 

que há consideráveis vieses psicológicos que interferem no comportamento humano e que a 

presunção de racionalidade absoluta mostra-se cada vez mais distante da realidade. Isto, 

portanto, deve ser levado em consideração.  

Em segundo lugar, é importante observar a classificação exposta por Barberis e Thaler 

(2003), quanto às tipologias de possíveis vieses psicológicos existentes. Para os citados 

autores, estes podem ser classificados em: (1) vieses na forma como as pessoas formam suas 

expectativas; e (2) vieses nas suas preferências. Tais conceitos já foram anteriormente 

abordados e, para efeito da presente dissertação, o primeiro grupo será doravante denominado 

“vieses de processamento” e o segundo, “vieses de preferências”. 

Faz-se também necessário delimitar devidamente a real abrangência da Hipótese de 

Eficiência de Mercado tradicional. Conforme Fama (1970), a HEM requer tão somente que os 

preços dos ativos incorporem as informações relevantes. Neste momento, entretanto, cabe um 

questionamento: o que pode ser entendido como “informação” ? qual é a dimensão desta 

expressão? 
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Para bem analisar este significado, faz-se necessário recorrer a outras ciências e ramos 

de pensamento que se ocupam diretamente com o mesmo. Assim, podem ser destacadas a 

filosofia, psicologia, teoria da semiótica e gestão do conhecimento como algumas das 

principais áreas de pesquisa que estudam, entre outros aspectos, o que é conhecimento, 

informação e dados. 

Conforme pesquisa12, para todos estes ramos, o conceito de informação requer um 

processamento pela mente humana. Informação e conhecimento não existem de forma 

independente do homem, mas sim são produtos de sua cognição.  

Assim, retornando à hipótese de eficiência de mercado, que – por definição – exige 

essencialmente que as informações estejam incorporadas aos preços, observa-se que, mesmo 

na HEM, está implícito um comportamento humano: que é o processamento dos fatos e 

acontecimentos e sua transformação em informação. 

Neste sentido, a partir deste conceito, deve-se partir de uma perspectiva em que a 

cognição humana (como atividade mental que é e sujeita a fatores psicológicos e 

comportamentais) precede o conceito de “informações”, sendo-lhe anterior. Portanto, 

diferentemente da literatura financeira pesquisada, passa-se a propor uma abordagem 

alternativa para o problema, conforme exposta na figura 4. 

Assim, o conceito de conjunto de informações não seria desvinculado do homem, mas 

sim produto do mesmo. Este modelo alternativo poderia ser denominado de “Eficiência 

Comportamental de Mercado”. Possíveis vieses na formação de expectativas ou na valoração 

de fatos não estariam situados entre o conjunto de informações e a formação dos preços, mas 

sim entre os fatos e eventos ocorridos e o conjunto de informações processado.  

 

                                                
12 A pesquisa abrangeu autores de referência que, direta ou indiretamente, abordam o assunto. Para uma análise 
mais profunda, pode-se recomendar, entre outros: DAVENPORT, T. H., Ecologia da Informação, Editora 
Futura, São Paulo, 2000. ECO, U. Obra aberta. São Paulo: Perspectiva, 1971; MORGAN, C. T. Introdução à 
Psicologia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 1977; ARANHA, M. L. A.; MARTINS, M. H. P. Filosofando. 2.ª 
ed. São Paulo: Moderna, 1993; KANT, I. Crítica da razão pura. São Paulo: Abril Cultural, 1980. 
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Figura 4 (4) – Perspectiva proposta: a Hipótese de Eficiência Comportamental de Mercado  

 

Neste, caso haja a incidência de vieses de processamento dos eventos e fatos para a 

produção das informações (decorrentes de uma racionalidade inquestionavelmente limitada), 

ainda assim se poderia considerar o mercado como eficiente. 

Em contrapartida, o conceito de ineficiência de mercado passaria apenas a estar 

presente nos casos de vieses de preferências (como a não aversão ao risco ou a teoria do 

prospecto, por exemplo) e/ou nas hipóteses de efetivas possibilidades de retornos anormais 

em operações de arbitragem.  

Assim, neste sentido, a HEM pode ser conciliada com as finanças comportamentais. 

Conforme figura 4, neste modelo proposto, os preços podem ser considerados “justos”, pois 

estão de acordo com as informações do momento – fato este em harmonia ao modelo de Fama 
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(1970) – e, ao mesmo tempo, podem ser admitidas interferências de variáveis 

comportamentais quando do processamento e interpretação dos eventos e fatos.  

Para a formalização desta abordagem alternativa, pode-se inicialmente partir da 

hipótese de eficiência de mercado original, conforme exposta por Fama (1976): 

m

t 1−φ = 1−tφ              ( 38 ) 

Sendo: 

• 1−tφ = conjunto de todas as informações relevantes em t-1. 

• m

t 1−φ = conjunto de todas as informações que o mercado utiliza para determinar o preço do 

ativo em t-1.  
 

Na abordagem proposta, esta hipótese pode ser formalizada da seguinte maneira: 

 δφ m

t 1− = δφ 1−t          ( 39 ) 

Sendo que δ  representa a decodificação dos fatos e acontecimentos e atribuição de 

uma significação pela mente dos investidores. 

Assim, as informações não são variáveis absolutas, autônomas e independentes, mas 

sim estão condicionadas a um processamento e interpretação (sem os quais não teriam 

qualquer significado para o homem). No modelo ora proposto, admite-se que o processamento 

das informações possa estar sujeito a vieses comportamentais, porém possíveis distorções – 

para que se caracterize a HECM, devem ser aleatoriamente distribuídas, impedindo que haja a 

possibilidade de obtenção de retornos anormais previsíveis. 

Conforme pesquisa efetuada na literatura, há uma grande diversidade de vieses 

possíveis, tais como conservadorismo, excesso de confiança, otimismo, autoconfiança, medo 

do arrependimento, perseverança de concepções, âncoras psicológicas, “availability biases”, 

influência social, idéias conflitantes, sobre-reação, reações atrasadas,  entre outros. 

Desta maneira, a condição para que esteja presente a eficiência comportamental de 

mercado é que haja iguais probabilidades de ocorrência de cada um dos citados vieses(V): 
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)(...)()()( 321 nVPVPVPVP ====               ( 40 ) 

Onde: 

P é a probabilidade de ocorrência de cada um dos vieses comportamentais (V). 

n é a quantidade de tipos de vieses possíveis ao comportamento do investidor. 

Portanto, a Hipótese de Eficiência Comportamental poderá ser estendida para a 

formalização final: 

{ [ ] })(...)()( 211 n

m

t VPVPVP ===− δφ   =  { [ ] })(...)()( 211 nt VPVPVP ===− δφ             ( 41 ) 

 

Caso seja identificado que um determinado viés tem maior probabilidade de 

ocorrência do que os demais, contrariando a igualdade expressa na fórmula 40, isto pode 

tornar possível a previsão de certos movimentos nos preços, ensejando potenciais retornos 

anormais por parte dos investidores que identificarem tal desigualdade. Neste caso, tratar-se-á 

de um mercado ineficiente. 

 

 

4.3.2  Alguns comentários sobre a questão da racionalidade 

Os temas eficiência de mercado e finanças comportamentais estão muito relacionados 

ao conceito de racionalidade. Além disso, ao se mencionar a questão do processamento da 

informação, esta problemática requer uma análise específica. 

A teoria econômica clássica, no desenvolvimento de seus modelos, parte do 

pressuposto da existência de uma racionalidade absoluta. Esta hiperracionalidade implicaria 

no fato de que as decisões dos agentes são direcionadas à maximização das suas utilidades e, 

para tanto, os indivíduos possuem uma perfeita capacidade de processamento, interpretação e 

valoração dos acontecimentos e notícias, podendo efetuar também perfeitas projeções 

probabilísticas de cenários futuros.  
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Especificamente para efeito de análise do mercado de capitais, utilizar este 

pressuposto implica em aceitar, por exemplo, o fato de que, após a divulgação de um dado 

econômico como uma taxa de inflação, os investidores poderiam ser capazes de mensurar 

com exatidão o impacto desta notícia no fluxo de caixa futuro (e no risco associado), em 

termos de dividendos esperados em todo horizonte de duração do investimento, devendo-se 

registrar que em geral este horizonte é analisado em termos de perpetuidades. Neste sentido, 

Barros (2004), tratando da postura econômica tradicional, explica:  

Os economistas atribuem ao homem econômico uma racionalidade absoluta 
e onisciente: as alternativas de comportamento são conhecidas em sua 
totalidade, as conseqüências de cada uma delas também são, estocástica ou 
deterministicamente, conhecidas e preferências consistentes e completas 
juntamente com uma capacidade computacional irrestrita permitem a 
ordenação das alternativas e a seleção da preferida entre todas as possíveis. 
(p. 58) 

 

Sobre o assunto, faz-se necessário expor também que há certa confusão por parte de 

algumas pesquisas em finanças. Há estudos que buscam rejeitar a HEM, apresentando 

evidências de que a racionalidade dos investidores é limitada. Entretanto, a HEM, conforme 

Fama (1970), está relacionada às seguintes condições: (1) não há custos de transação; (2) as 

informações são disponíveis; e (3) todos concordam com as implicações das informações 

correntes para os preços dos ativos (p. 387).  

Assim, mesmo que se admita que o ser humano é dotado de uma racionalidade 

limitada, isto - por si só - não será suficiente a rejeitar a HEM, pois é possível que haja uma 

concordância – “all agreement” - quanto às conseqüências destas informações (produzidas por 

esta racionalidade limitada) para os preços dos ativos, não sendo, portanto, desrespeitada a 

terceira condição citada. Além disso, o próprio Fama (1970) esclarece: “Fortunately, these 

conditions are sufficient for market efficiency, but not necessary” (p. 387), não precisando 

necessariamente estar presentes para que a HEM seja válida. 
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Observa-se, portanto, que, sob este aspecto, a HEM não requer necessariamente uma 

racionalidade absoluta dos investidores.  

Em relação especificamente ao conteúdo da racionalidade absoluta, há muitos autores 

que questionam a sua aderência à realidade e a conveniência de mantê-la como pressuposto 

em modelagens econômicas e financeiras. Entre estes autores, destaca-se Herbert A. Simon, 

ganhador do Prêmio Nobel de Economia em 1978. Este autor parte da seguinte realidade: 

The capacity of the human mind for formulation and solving complex 
problems is very small compared with size of problems whose solution is 
required for objectively rational behavior in the real world – or even for a 
reasonable approximation to such objective rationality. (SIMON, 1957, p. 
198) 
 

Desta maneira, admitem-se limitações à capacidade humana de processar eventos e 

fatos, adotando um conceito mais próximo à realidade do que o utilizado pela teoria 

econômica tradicional. Desenvolve-se, pois, um conceito de racionalidade restrita. 

Assim, partindo deste conceito, o fato de haver impossibilidade de avaliar os fatos e 

dados e interpretá-los com rígida exatidão não implica que os investidores sejam irracionais. 

Na verdade tais questões são elementos distintos e, à luz desta definição, não podem ser 

confundidos. Caso fique constatado que, num determinado período passado, os investidores 

não conseguiram processar e valorar os acontecimentos de maneira a mensurar com absoluta 

precisão os impactos para os retornos dos ativos, isto não quer dizer que os mesmos foram 

necessariamente irracionais (neste sentido limitado). 

Muitas vezes, costuma-se associar a ocorrência de bolhas, crashes ou overreaction à 

irracionalidade dos investidores. Porém, tais associações devem ser feitas com cautela.  

Em situações de fortes subidas nos preços dos ativos, é comum que alguns 

economistas e analistas financeiros (alguns meses ou anos após o acontecimento), em 

entrevistas ou reportagens jornalísticas, exponham que se tratava de bolhas ou overreaction e 

que o mercado foi irracional. Todavia, nestas situações, no momento de sua ocorrência, no 

conjunto de informações para os investidores, constavam, em geral, pelo menos duas 
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principais informações: (a) a efetiva possibilidade de perdas (dada a probabilidade dos preços 

iniciarem um processo de reversão e ajuste); e (b) a possibilidade da continuidade de maiores 

retornos. Até a ocorrência destes citados ajustes, em geral, não há seguras informações que 

indiquem o momento preciso em que as valorizações irão se encerrar. Nesta perspectiva, a 

questão não seria propriamente sobre a irracionalidade dos investidores, mas sim referente ao 

gerenciamento da relação risco e retorno. Portanto, em situações de prolongadas e contínuas 

elevações de preços, tem-se a possibilidade de maiores retornos, associada a maiores riscos. 

Desta maneira, é preciso questionar o que há de verdadeiramente irracional por parte do 

investidor que decide arriscar, adquirindo ativos que, conforme seu julgamento, apresentam 

chances de continuar a se valorizar durante o intervalo de tempo do investimento? 

Em relação ao assunto, pode-se mencionar a existência de estudos sobre as 

denominadas bolhas especulativas racionais. Nestas, conforme explicam Martin, Kimura, 

Nakamura e Kayo (2004), “Os agentes têm ciência sobre a possibilidade de ruptura da bolha, 

porém o retorno esperado justifica assumir tal risco” (p. 3), mencionando ainda que neste 

modelo a racionalidade dos agentes é preservada. Em suas palavras: 

O modelo original de bolha especulativa racional surge com Blanchard 
(1979) e Blanchard e Watson (1982). De acordo com este modelo a bolha 
surge quando o preço de um ativo é função crescente e positiva da variação 
esperada do preço futuro. O pressuposto é que os agentes econômicos, sob a 
condição de formar as suas expectativas de preço de forma racional, não 
cometem erros de forma sistemática. (MARTIN; KIMURA; NAKAMURA; 
KAYO, 2004, p. 3). 

 

Desta maneira, observa-se que, sobre a existência de bolhas ou sucessivos aumentos 

de preços com posteriores ajustes, tais fenômenos não devem necessariamente ser tratados 

como irracionais, podendo, conforme o citado modelo, ser compatíveis com o pressuposto de 

racionalidade. 

Frente a todas estas colocações anteriormente expostas, tendo em vista que o modelo 

de racionalidade limitada, também denominado modelo de Carnegie (MOTTA; 
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VASCONCELOS, 2004, p. 103), possui maior aderência à realidade, acredita-se que se trata 

de uma abordagem preferível à da racionalidade absoluta. Modelagens que adotem este último 

pressuposto, também chamado de hiperracionalidade, por ignorarem as inegáveis limitações 

humanas, tendem a estar mais distantes da realidade objeto de estudo.  

 

 

4.3.3  Uma sistematização final do problema 

Dados os comentários postos e considerando a existência de muita confusão referente 

aos resultados dos estudos relacionados à matéria, é que se faz necessária uma melhor 

sistematização da mesma, externado mais claramente seus reais pressupostos. 

Assim, em relação à HEM e às finanças comportamentais, conforme análise mais 

profunda, cada uma poderia ser desdobrada em duas subcategorias básicas, conforme quadro 

2 (4). 

Na posição extrema da HEM (categoria 1.1), haveria a presunção de racionalidade 

absoluta por parte dos investidores e estaria afastada a possibilidade de qualquer viés 

comportamental. Neste sentido, portanto, seria frontalmente incompatível com a behavioral 

finance. 

 

 

 

 

 

1.1 - Posição Extrema  
 

 

 
(1) HEM 1.2 - Posição Moderada 

 
 

2.1 - Posição Extrema 
 

 

(2 )  Finanças 
Comportamentais 2.2 - Posição Moderada 

 
 

 

Quadro 2 (4) – Proposta de classificação da HEM e Finanças Comportamentais 
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Já numa posição moderada (categoria 1.2), a HEM pode ser verificada em situações 

como quando Fama (1998) admite algumas evidências de potenciais sobre-reações e reações 

atrasadas, expondo, porém, que estes fenômenos tendem a ter iguais freqüências, sendo esta 

aleatoriedade uma característica da HEM. Assim, mesmo que haja possíveis vieses, estes 

(desde que não fossem passíveis de previsão ou ensejadores de operações de arbitragem) não 

seriam, per si, capazes de fazer com que a HEM fosse rejeitada. 

Registre-se que os estudos que trabalham a HEM, procedendo a testes de lucratividade 

de estratégias de investimentos (como contrárias ou momentum) - ou aqueles que investigam 

possíveis previsibilidades de retornos - analisam a hipótese de eficiência nesta segunda 

acepção. Isto ocorre pois, caso não observem evidências da citada lucratividade ou 

previsibilidade, não rejeitam a HEM. Entretanto, é preciso reforçar que do ponto de vista 

lógico, embora não rejeitem a HEM, evidências desta natureza, conforme Barberis e Thaler 

(2003), também não são suficientes para afastar a existência de possíveis vieses 

comportamentais. 

Em relação às finanças comportamentais, também podem ser apontadas duas 

subcategorias. Numa posição extrema (categoria 2.1), estariam os autores que defendem que 

só se pode aceitar a existência da influência de variáveis comportamentais quando se constatar 

a possibilidade de operações de arbitragem com retornos anormais. Para estes autores, com 

postura análoga a Ross (2001) e Rubinstein (2001) citados por Barberis e Thaler (2003), a 

constatação de que não há “free lunch” implica em que os preços estão certos e desprovidos 

de vieses.  

Desta forma, nesta posição extrema, a behavioral finance como hipótese de teste 

requer que os vieses comportamentais tenham influência tal que permitam distorções nos 

preços de maneira identificável por investidores, implicando na possibilidade de ganhos 
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anormais previsíveis e mesmo operações de arbitragem. Seria um caso efetivo de mercado 

ineficiente. 

Por fim, a posição moderada das finanças comportamentais (categoria 2.2) diz respeito 

à defendida por Barberis e Thaler (2003). Nesta, a hipótese de teste não requer 

necessariamente a existência de retornos anormais em operações de arbitragem ou mesmo a 

previsibilidade de retornos: “Prices can be very wrong without creating profit opportunities” 

(BARBERIS; THALER, 2003, p. 1111). A identificação de possíveis vieses 

comportamentais, por si só e independentemente da caracterização de “free lunch”, já seria 

suficiente à pertinência da behavioral finance.  

Frente à identificação destas quatro perspectivas básicas de análise implícitas, o mais 

importante a observar é que as categorias 1.2 (HEM “moderada”) e 2.2 (Finanças 

comportamentais “moderada”) podem ser consideradas como equivalentes. Ou seja, em 

ambas, admite-se simultaneamente: (a) a inexistência de retornos anormais em operações de 

arbitragens ou em estratégias previsíveis de investimentos, não sendo possível, portanto, 

“bater” o mercado; e (b) a possibilidade de incidência de vieses comportamentais (desde que 

não impliquem em “free lunch”). 

Trata-se, portanto, de uma zona de intercessão entre a hipótese de eficiência de 

mercado e as finanças comportamentais.  

Deve-se registrar que esta área comum é equivalente ao modelo ora proposto por esta 

dissertação: Eficiência Comportamental de Mercado, formalizada pela figura 4 (4) e equação 

41. 

A figura 5 (4) ilustra as atuais perspectivas da literatura em relação à HEM e Finanças 

Comportamentais, em que é observada uma área sobreposta. Expõe também uma proposta 

alternativa para melhor abordar o tema, com a utilização de três categorias de análise. 
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Assim, na abordagem tradicional, a literatura vem trabalhando apenas com duas 

categorias: HEM e behavioral finance. 

Observe-se, inclusive, que a maioria das evidências empíricas nos diversos trabalhos 

pesquisados por esta dissertação, bem como os resultados apresentados ao longo deste 

capítulo 4, tendem a indicar que o mercado acionário possui melhor enquadramento na área 

comum da figura. Ou seja, são respeitáveis os indícios de que o comportamento humano está 

sujeito a diferentes vieses psicológicos (em consonância com as finanças comportamentais), 

porém até o momento, em geral, não se pode dizer que há possibilidade de serem obtidos 

retornos anormais por meio de arbitragens ou que retornos de ações podem ser previsíveis ao 

ponto de fazer com que um investidor seja capaz de “bater” o mercado (estando, pois, de 

acordo com a HEM “moderada”). 

 

Figura 5 (4) – A dualidade da atual perspectiva de investigação e a proposta de evolução para 

três categorias de análise. 

 

É exatamente por este motivo que a polêmica relativa à matéria, não obstante o já 

considerável volume de pesquisas, vem crescendo cada vez mais sem que haja maior 
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perspectiva de definição. A conclusão desta dissertação, portanto, defende que esta 

indefinição está se dando por uma incompleta categorização das hipóteses de investigação. 

Desta forma, tendo-se evidenciado estas confusões por parte da literatura financeira, é 

que a presente propõe que o problema seja analisado da maneira a seguir descrita. Ao invés de 

se analisar duas hipóteses distintas (eficiência de mercado e finanças comportamentais), as 

quais vem sendo, em regra, posicionadas em lados opostos, que sejam utilizadas três hipóteses 

distintas, conforme quadro 3 (4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 3 (4) – Proposta de hipóteses para testes relativos aos temas eficiência de mercado e 

finanças comportamentais 

 

Em relação à hipótese 1, cabe destacar que não se deve esperar da mesma maior 

aderência à realidade, pois é sabido que a mente humana, por natureza, tem uma racionalidade 

limitada. Tal fato é corroborado por estudos de diversos autores, já citados ao longo deste 

trabalho, alguns dos quais, inclusive, agraciados com o Prêmio Nobel de Economia. 

Portanto, dadas as possíveis dificuldades de testar a hipótese 1, é factível que a agenda 

de pesquisa na área tenda a centrar-se nos testes da hipótese 2 (HECM), tendo como hipótese 

alternativa a ineficiência de mercado.  

Além disso, é respeitável o argumento de que adotar como pressuposto de modelos 

financeiros apenas a hipótese 1 (eficiência extrema) - não aceitando a interferência de 

1) Hipótese de Eficiência de Mercado Extrema: Nesta hipótese considera-se a presunção de 
racionalidade absoluta por parte dos investidores, estando afastada a possibilidade de qualquer 
viés comportamental. 
 
 

2) Hipótese de Eficiência Comportamental de Mercado (HECM): Está descrita na figura 4 
(4) e formalizada na equação 41. O pressuposto seria de uma racionalidade limitada, porém sem 
a possibilidade de previsão de retornos anormais ou de lucratividade em operações de 
arbitragem. Nesta, é possível a existência de vieses comportamentais quanto à formação de 
expectativas e processamento dos eventos e fatos, para produção do conjunto informacional do 
momento (vieses de processamento). 
 
 

3) Ineficiência de mercado (em sentido estrito): os vieses comportamentais teriam 
influência tal que permitiram distorções nos preços de maneira identificável por investidores, 
possibilitando ganhos anormais previsíveis e mesmo operações de arbitragem.  
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possíveis fatores comportamentais - poderá potencialmente limitar a evolução das modelagens 

em finanças. Ainda neste sentido, a psicologia do investidor pode se mostrar como um ramo 

de pesquisa promissor, a quem caberá a identificação dos principais tipos de vieses 

comportamentais, mais bem categorizando-os e expondo suas repercussões. A tendência, 

desta maneira, é que esta área de investigação ocupe espaço de destaque ainda maior na 

agenda de pesquisa em finanças. 
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5  Conclusões 
 

Entre as evidências disponibilizadas na pesquisa empírica, podem ser apresentadas as 

seguintes observações principais: 

a) Em relação à comparação dos retornos de carteiras “vencedoras” e “perdedoras”, 

em geral, não foi observado padrão de overreaction ou underreaction de curto ou longo prazo 

no mercado brasileiro. Tão somente em um dos testes – no primeiro mês seguinte ao período 

de formação de um trimestre - houve diferenças de retornos estatisticamente significativas. 

Porém, considerando os resultados de todos os demais 107 testes realizados, bem como as 

diferentes conclusões já apresentadas por outros trabalhos nacionais citados na revisão da 

literatura, os mesmos não foram considerados como suficientes à rejeição da hipótese de 

eficiência de mercado. 

Este padrão de reversão, dada a dimensão das diferenças entre vencedores e 

perdedores, bem como sua significância estatística pode ser considerado um possível viés 

comportamental de sobre-reação de curto prazo. Entretanto, esta única observação, em meio 

aos demais testes e sem maiores respaldos em outras evidências disponibilizadas pela 

literatura, por si só considerada, também não implica afirmar necessariamente que este padrão 

era previsível ou que o mercado no período mostrou-se ineficiente.  

b) Ao analisar a existência de sobre-reações de curtíssimo prazo, por meio de estudos 

de eventos, também não foram observados padrões de retornos anormais (estatisticamente 

significantes) nos dois dias anteriores ou posteriores a divulgações de notícias relativas ao 

IPCA, taxa Selic e PIB trimestral.  
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c) Ainda sobre o estudo de eventos realizado, foi percebido que o mercado tende a 

reagir de forma mais consistente a notícias negativas do que positivas. Isto, a priori, pode ser 

tomado como a existência de um viés comportamental, porém, conforme já comentado, tal 

fato deve ser interpretado com cautela. 

De uma maneira geral, portanto, considerando-se a amostra específica de dados e a 

metodologia utilizada, não se pode afirmar que, nesta realidade de mercado, há possibilidade 

de obtenção de retornos anormais de maneira previsível.  

Em relação às limitações destes testes, deve-se ressaltar que, embora tenha havido um 

esforço para selecionar os métodos mais coerentes, há algumas observações a fazer. 

Primeiramente, deve-se registrar que o mercado acionário brasileiro possui menor quantidade 

de ações com liquidez, se comparado a outros mercados, o que faz com que tenha sido 

utilizada menor quantidade de ações comparativamente a estudos internacionais. Além disso, 

cabe mencionar o relativamente curto período de estabilidade pós-plano Real (de apenas 11 

anos), tendo-se uma menor disponibilidade de dados para observação. Por fim, é preciso citar 

que os procedimentos estatísticos e econométricos aplicados estão relacionados a 

determinados níveis de confiança, estando, conseqüentemente, sujeitos a margens de erros. 

Este fato, entretanto, é inerente a todos os estudos assemelhados ao presente.  

Além dos resultados empíricos observados, pôde ser percebido, quando da revisão da 

literatura, que, apesar de já existir razoável quantidade de pesquisas, o tema ainda está 

relacionado a uma forte polêmica. Além do mais, conforme comentado, nem sempre os 

trabalhos abordam a HEM e as finanças comportamentais com a mesma delimitação 

conceitual, o que pode estar contribuindo para tamanha indefinição sobre o assunto. De forma 

concreta, foi percebido que um mesmo conjunto de evidências muitas vezes tem sido utilizado 

para justificar tanto as finanças comportamentais quanto a HEM, as quais, a princípio, vem 

sendo posicionadas como opostas. 
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Desta maneira, a presente dissertação propôs subcategorizações, conforme figura 5 e 

quadro 3, representando isto um esforço para melhor entender o atual esquema teórico 

implícito na literatura. 

Além disso, buscou-se efetuar um aprofundamento quanto às reais dimensões da HEM 

e das finanças comportamentais, tendo-se questionado o conceito de “informação”. Em 

seguida, foi proposto um modelo de Eficiência Comportamental de Mercado. Este, adotando o 

pressuposto de racionalidade limitada, mais próximo da realidade humana, representa uma 

área comum entre a HME e as Finanças Comportamentais. 

Especificamente em relação às evidências disponibilizadas por esta dissertação, a 

hipótese que demonstrou maior aderência à realidade foi esta HECM, pois aparentemente 

foram observados pequenos vieses comportamentais, como a reversão dos retornos no 

primeiro mês seguinte a um período de formação de três meses, bem como uma certa 

assimetria nas reações do mercado, quando da realização de estudos de eventos. Ao mesmo 

tempo, não se pode afirmar que tais fatos seriam, à época, previsíveis, permitindo operações 

de arbitragem ou estratégias com ganhos anormais, não se podendo afirmar, portanto, que o 

mercado foi ineficiente. 

Por fim, é importante fazer-se a ressalva de que esta nova perspectiva de análise ora 

proposta representa tão somente uma tentativa de chamar a atenção para o fato de que o tema 

nem sempre é abordado uniformemente e de que a linguagem utilizada pela academia ainda 

carece de maior rigor e precisão, dificultando a evolução do suposto debate. Trata-se de um 

esforço inicial, que nada mais do que corrobora esta carência por uma melhor sistematização. 

Desta forma, cabe aos trabalhos da área a missão de continuar a disponibilizar mais 

evidências empíricas e ao mesmo tempo questionar as atuais abordagens de análise e os 

respectivos modelos utilizados, passando-se a adotar uma postura mais reflexiva e crítica em 

relação ao tema. 
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Trata-se, portanto, ainda de um longo caminho a percorrer. Porém, há de se esperar 

que novas e mais robustas estruturas de análise sejam desenvolvidas, permitindo um cada vez 

maior amadurecimento científico por parte de tão importante campo das finanças e economia. 
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Apêndice A – Regressão da tabela 8 (4) 
 
 
Dependent Variable: LNIBV 
Method: ML - ARCH 
Date: 03/30/06   Time: 14:29 
Sample: 1 991 
Included observations: 991 
Convergence not achieved after 100 iterations 
LNIBV=C(1)+C(2)*LNDJ+C(3)*CAT1+C(4)*CAT2+C(5)*S+C(6)*CAT3 
        +C(7)*CAT4+C(8)*DEF3 

 Coefficient Std. Error z-Statistic Prob.  

C(1) 0.001046 0.000474 2.204905 0.0275 
C(2) 0.757963 0.042497 17.83573 0.0000 
C(3) -0.001831 0.001330 -1.376948 0.1685 
C(4) -0.000996 0.001511 -0.659330 0.5097 
C(5) 0.004841 0.001107 4.374628 0.0000 
C(6) 0.001959 0.001340 1.461588 0.1439 
C(7) -0.002326 0.001443 -1.611378 0.1071 
C(8) -0.043341 0.025312 -1.712275 0.0868 
C(9) -5.440019 3.483717 -1.561556 0.1184 
C(10) 0.029026 0.088829 0.326767 0.7438 
C(11) -0.152175 0.052939 -2.874516 0.0040 
C(12) 0.029761 0.095064 0.313066 0.7542 
C(13) -0.146403 0.063244 -2.314890 0.0206 
C(14) 0.044333 0.125163 0.354204 0.7232 
C(15) -0.170401 0.085282 -1.998092 0.0457 
C(16) 0.091819 0.132138 0.694876 0.4871 
C(17) -0.101863 0.096981 -1.050343 0.2936 
C(18) 0.072080 0.147720 0.487952 0.6256 
C(19) -0.064764 0.086634 -0.747559 0.4547 
C(20) 0.079899 0.135448 0.589884 0.5553 
C(21) -0.071139 0.091269 -0.779443 0.4357 
C(22) 0.201998 0.153663 1.314553 0.1887 
C(23) 0.073838 0.073569 1.003650 0.3155 
C(24) 0.147031 0.110760 1.327478 0.1844 
C(25) 0.062441 0.060765 1.027585 0.3041 
C(26) 0.266567 0.102575 2.598765 0.0094 
C(27) 0.118126 0.052883 2.233728 0.0255 
C(28) -0.342429 0.305148 -1.122174 0.2618 
C(29) -0.820477 0.276976 -2.962269 0.0031 
C(30) 0.413521 0.397635 1.039952 0.2984 
C(31) -0.081903 0.394740 -0.207486 0.8356 
C(32) 0.400470 0.334294 1.197959 0.2309 
C(33) 0.527395 0.390229 1.351501 0.1765 
C(34) 0.327764 0.299828 1.093173 0.2743 
C(35) 0.309091 0.257535 1.200190 0.2301 
C(36) -0.286754 0.245954 -1.165883 0.2437 

R-squared 0.216178     Mean dependent var 0.000897 
Adjusted R-squared 0.187452     S.D. dependent var 0.017932 
S.E. of regression 0.016164     Akaike info criterion -5.483656 
Sum squared resid 0.249519     Schwarz criterion -5.305701 
Log likelihood 2753.152     F-statistic 7.525408 
Durbin-Watson stat 1.913336     Prob(F-statistic) 0.000000 
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Apêndice B – Regressão da tabela 9 (4) 
 
 
Dependent Variable: LNIBV 
Method: ML - ARCH 
Date: 03/30/06   Time: 14:33 
Sample: 1 991 
Included observations: 991 
Convergence not achieved after 100 iterations 
LNIBV=C(1)+C(2)*LNDJ+C(3)*CAT1+C(4)*CAT2+C(5)*S+C(6)*CAT3 
        +C(7)*CAT4+C(8)*DEF3 

 Coefficient Std. Error z-Statistic Prob.  

C(1) 0.001137 0.000515 2.209010 0.0272 
C(2) 0.767825 0.045225 16.97784 0.0000 
C(3) -0.002361 0.002360 -1.000493 0.3171 
C(4) 0.000842 0.002581 0.326304 0.7442 
C(5) 0.002820 0.002130 1.323846 0.1856 
C(6) -0.000137 0.002509 -0.054596 0.9565 
C(7) -4.60E-05 0.002415 -0.019032 0.9848 
C(8) -0.062750 0.027849 -2.253218 0.0242 
C(9) -0.523456 0.450008 -1.163217 0.2447 
C(10) 0.024587 0.086235 0.285115 0.7756 
C(11) -0.165228 0.052704 -3.135002 0.0017 
C(12) -0.010004 0.072552 -0.137880 0.8903 
C(13) -0.046115 0.081527 -0.565646 0.5716 
C(14) -0.041201 0.090064 -0.457461 0.6473 
C(15) 0.144635 0.076388 1.893432 0.0583 
C(16) 0.083708 0.076575 1.093149 0.2743 
C(17) 0.096194 0.058448 1.645804 0.0998 
C(18) 0.087500 0.123638 0.707710 0.4791 
C(19) -0.085154 0.078093 -1.090414 0.2755 
C(20) 0.255560 0.590930 0.432471 0.6654 
C(21) 0.832248 0.202913 4.101497 0.0000 
C(22) 0.423055 0.531753 0.795585 0.4263 
C(23) -0.718432 0.386121 -1.860639 0.0628 
C(24) 0.159024 0.406021 0.391666 0.6953 

R-squared 0.206068     Mean dependent var 0.000897 
Adjusted R-squared 0.187184     S.D. dependent var 0.017932 
S.E. of regression 0.016167     Akaike info criterion -5.484375 
Sum squared resid 0.252737     Schwarz criterion -5.365739 
Log likelihood 2741.508     F-statistic 10.91252 
Durbin-Watson stat 1.893493     Prob(F-statistic) 0.000000 
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Apêndice C – Regressão da tabela 10 (4) 
 
 
Dependent Variable: LNIBV 
Method: ML - ARCH 
Date: 03/30/06   Time: 14:37 
Sample: 1 991 
Included observations: 991 
Convergence achieved after 78 iterations 
LNIBV=C(1)+C(2)*LNDJ+C(3)*CAT1+C(4)*CAT2+C(5)*S+C(6)*CAT3 
        +C(7)*CAT4+C(8)*DEF3 

 Coefficient Std. Error z-Statistic Prob.  

C(1) 0.001013 0.000564 1.796839 0.0724 
C(2) 0.749117 0.043580 17.18962 0.0000 
C(3) -0.000640 0.001785 -0.358811 0.7197 
C(4) -0.001044 0.001998 -0.522888 0.6011 
C(5) 0.003996 0.001395 2.864370 0.0042 
C(6) 0.002640 0.001755 1.503956 0.1326 
C(7) -0.003385 0.001953 -1.733490 0.0830 
C(8) -0.029436 0.026500 -1.110826 0.2666 
C(9) -6.723491 4.662757 -1.441956 0.1493 
C(10) 0.037575 0.094801 0.396354 0.6918 
C(11) -0.172003 0.055903 -3.076815 0.0021 
C(12) 0.015716 0.103660 0.151615 0.8795 
C(13) -0.155445 0.150956 -1.029735 0.3031 
C(14) 0.025516 0.104876 0.243295 0.8078 
C(15) -0.089176 0.170756 -0.522241 0.6015 
C(16) 0.088578 0.114966 0.770475 0.4410 
C(17) -0.021108 0.113868 -0.185373 0.8529 
C(18) 0.148940 0.134377 1.108372 0.2677 
C(19) -0.081143 0.098093 -0.827205 0.4081 
C(20) 0.117665 0.150847 0.780032 0.4354 
C(21) -0.080678 0.112195 -0.719090 0.4721 
C(22) 0.264193 0.159937 1.651860 0.0986 
C(23) 0.025489 0.108687 0.234522 0.8146 
C(24) 0.161203 0.181009 0.890580 0.3732 
C(25) 0.030653 0.112263 0.273051 0.7848 
C(26) 0.187493 0.151837 1.234832 0.2169 
C(27) 0.027028 0.110740 0.244067 0.8072 
C(28) -0.407964 0.774099 -0.527018 0.5982 
C(29) -0.355817 0.696078 -0.511175 0.6092 
C(30) 0.407612 0.493788 0.825479 0.4091 
C(31) -0.218238 0.494335 -0.441478 0.6589 
C(32) 0.127251 0.529551 0.240299 0.8101 
C(33) 0.345466 0.495423 0.697315 0.4856 
C(34) 0.278693 0.528400 0.527428 0.5979 
C(35) 0.145498 0.459405 0.316710 0.7515 
C(36) -0.024696 0.287289 -0.085963 0.9315 

R-squared 0.213990     Mean dependent var 0.000897 
Adjusted R-squared 0.185184     S.D. dependent var 0.017932 
S.E. of regression 0.016187     Akaike info criterion -5.462529 
Sum squared resid 0.250215     Schwarz criterion -5.284574 
Log likelihood 2742.683     F-statistic 7.428505 
Durbin-Watson stat 1.907137     Prob(F-statistic) 0.000000 
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Apêndice D – Regressão da tabela 11 (4) 
 
 
Dependent Variable: LNIBV 
Method: ML - ARCH 
Date: 03/30/06   Time: 14:39 
Sample: 1 991 
Included observations: 991 
Convergence achieved after 58 iterations 
LNIBV=C(1)+C(2)*LNDJ+C(3)*CAT1+C(4)*CAT2+C(5)*S+C(6)*CAT3 
        +C(7)*CAT4+C(8)*DEF3 

 Coefficient Std. Error z-Statistic Prob.  

C(1) 0.001174 0.000480 2.443585 0.0145 
C(2) 0.769178 0.043512 17.67729 0.0000 
C(3) 0.000408 0.002119 0.192561 0.8473 
C(4) -0.002505 0.002460 -1.018595 0.3084 
C(5) 0.006280 0.002017 3.113331 0.0018 
C(6) 0.002186 0.002140 1.021645 0.3069 
C(7) -0.002750 0.002389 -1.151083 0.2497 
C(8) -0.061507 0.027879 -2.206210 0.0274 
C(9) -1.439204 0.564534 -2.549365 0.0108 
C(10) 0.051523 0.083167 0.619513 0.5356 
C(11) -0.153859 0.012734 -12.08216 0.0000 
C(12) -0.008407 0.084146 -0.099912 0.9204 
C(13) -0.175671 0.011279 -15.57491 0.0000 
C(14) 0.007632 0.075943 0.100502 0.9199 
C(15) 0.012228 0.012902 0.947819 0.3432 
C(16) 0.138885 0.072919 1.904630 0.0568 
C(17) 0.111512 0.015056 7.406290 0.0000 
C(18) 0.108406 0.084023 1.290185 0.1970 
C(19) 0.012553 0.012923 0.971330 0.3314 
C(20) -0.397687 0.285517 -1.392867 0.1637 
C(21) 0.418992 0.205326 2.040617 0.0413 
C(22) 0.742825 0.271670 2.734292 0.0063 
C(23) -0.090985 0.218393 -0.416612 0.6770 
C(24) 0.185007 0.261174 0.708367 0.4787 

R-squared 0.218196     Mean dependent var 0.000897 
Adjusted R-squared 0.199601     S.D. dependent var 0.017932 
S.E. of regression 0.016043     Akaike info criterion -5.508866 
Sum squared resid 0.248876     Schwarz criterion -5.390229 
Log likelihood 2753.643     F-statistic 11.73407 
Durbin-Watson stat 1.912093     Prob(F-statistic) 0.000000 
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Apêndice E – Regressão da tabela 12 (4) 
 
 
Dependent Variable: LNIBV 
Method: ML - ARCH 
Date: 03/30/06   Time: 14:41 
Sample: 1 991 
Included observations: 991 
Convergence not achieved after 100 iterations 
LNIBV=C(1)+C(2)*LNDJ+C(3)*CAT1+C(4)*CAT2+C(5)*S+C(6)*CAT3 
        +C(7)*CAT4+C(8)*DEF3 

 Coefficient Std. Error z-Statistic Prob.  

C(1) 0.000980 0.000498 1.965495 0.0494 
C(2) 0.766048 0.044725 17.12808 0.0000 
C(3) -0.001024 0.002391 -0.428189 0.6685 
C(4) 1.25E-05 0.002082 0.005989 0.9952 
C(5) 0.003512 0.001681 2.088570 0.0367 
C(6) 0.002361 0.002334 1.011394 0.3118 
C(7) -0.002982 0.002287 -1.303881 0.1923 
C(8) -0.045089 0.030122 -1.496888 0.1344 
C(9) -1.033832 0.614296 -1.682954 0.0924 
C(10) 0.073974 0.082905 0.892277 0.3722 
C(11) -0.148883 0.051004 -2.919058 0.0035 
C(12) 0.054030 0.090902 0.594379 0.5523 
C(13) -0.085487 0.119153 -0.717453 0.4731 
C(14) 0.109642 0.082747 1.325023 0.1852 
C(15) 0.061541 0.073944 0.832265 0.4053 
C(16) 0.085405 0.111030 0.769205 0.4418 
C(17) 0.028895 0.081653 0.353877 0.7234 
C(18) -0.248493 0.625500 -0.397272 0.6912 
C(19) 0.290380 0.472749 0.614237 0.5391 
C(20) 0.336514 0.389996 0.862865 0.3882 
C(21) 0.529104 0.386787 1.367947 0.1713 

R-squared 0.203704     Mean dependent var 0.000897 
Adjusted R-squared 0.187285     S.D. dependent var 0.017932 
S.E. of regression 0.016166     Akaike info criterion -5.470720 
Sum squared resid 0.253490     Schwarz criterion -5.366913 
Log likelihood 2731.742     F-statistic 12.40697 
Durbin-Watson stat 1.901695     Prob(F-statistic) 0.000000 
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Apêndice F – Regressão da tabela 13 (4) 
 
 
Dependent Variable: LNIBV 
Method: ML - ARCH 
Date: 03/30/06   Time: 14:43 
Sample: 1 991 
Included observations: 991 
Convergence achieved after 65 iterations 
LNIBV=C(1)+C(2)*LNDJ+C(3)*CAT1+C(4)*CAT2+C(5)*S+C(6)*CAT3 
        +C(7)*CAT4+C(8)*DEF3 

 Coefficient Std. Error z-Statistic Prob.  

C(1) 0.000994 0.000487 2.042731 0.0411 
C(2) 0.756466 0.043174 17.52137 0.0000 
C(3) -0.008178 0.004434 -1.844132 0.0652 
C(4) 0.003032 0.003401 0.891321 0.3728 
C(5) 0.004181 0.003626 1.153243 0.2488 
C(6) -0.002773 0.003937 -0.704367 0.4812 
C(7) -0.001652 0.003413 -0.483891 0.6285 
C(8) -0.076456 0.025074 -3.049192 0.0023 
C(9) -8.102890 4.210865 -1.924282 0.0543 
C(10) 0.068899 0.082651 0.833615 0.4045 
C(11) -0.164150 0.055561 -2.954393 0.0031 
C(12) 0.019504 0.094193 0.207063 0.8360 
C(13) -0.156482 0.093918 -1.666160 0.0957 
C(14) -0.014765 0.092710 -0.159260 0.8735 
C(15) -0.088191 0.124120 -0.710528 0.4774 
C(16) 0.057826 0.134196 0.430909 0.6665 
C(17) -0.045919 0.111600 -0.411462 0.6807 
C(18) 0.217739 0.115360 1.887470 0.0591 
C(19) -0.126950 0.103742 -1.223716 0.2211 
C(20) 0.103437 0.143735 0.719634 0.4718 
C(21) -0.129827 0.081780 -1.587513 0.1124 
C(22) 0.197952 0.145847 1.357255 0.1747 
C(23) -0.012480 0.093606 -0.133328 0.8939 
C(24) 0.078530 0.122288 0.642170 0.5208 
C(25) 0.008494 0.088243 0.096257 0.9233 
C(26) 0.157277 0.113981 1.379858 0.1676 
C(27) 0.011917 0.084973 0.140250 0.8885 
C(28) -0.382697 0.483812 -0.791004 0.4289 
C(29) -0.279928 0.514100 -0.544500 0.5861 
C(30) 0.491983 0.441281 1.114898 0.2649 
C(31) -0.381277 0.603157 -0.632135 0.5273 
C(32) -0.050929 0.526336 -0.096761 0.9229 
C(33) 0.104013 0.494458 0.210357 0.8334 
C(34) 0.325987 0.346599 0.940533 0.3469 
C(35) 0.199820 0.315914 0.632516 0.5271 
C(36) 0.090026 0.306590 0.293636 0.7690 

R-squared 0.207741     Mean dependent var 0.000897 
Adjusted R-squared 0.178705     S.D. dependent var 0.017932 
S.E. of regression 0.016251     Akaike info criterion -5.462976 
Sum squared resid 0.252205     Schwarz criterion -5.285021 
Log likelihood 2742.905     F-statistic 7.154679 
Durbin-Watson stat 1.889655     Prob(F-statistic) 0.000000 
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Apêndice G – Regressão da tabela 14 (4) 
 
 
Dependent Variable: LNIBV 
Method: ML - ARCH 
Date: 03/30/06   Time: 14:46 
Sample: 1 991 
Included observations: 991 
Convergence achieved after 56 iterations 
LNIBV=C(1)+C(2)*LNDJ+C(3)*CAT1+C(4)*CAT2+C(5)*S+C(6)*CAT3 
        +C(7)*CAT4+C(8)*DEF3 

 Coefficient Std. Error z-Statistic Prob.  

C(1) 0.000801 0.000480 1.669919 0.0949 
C(2) 0.732253 0.042822 17.09976 0.0000 
C(3) -0.005281 0.004607 -1.146304 0.2517 
C(4) 0.001360 0.005572 0.243981 0.8072 
C(5) 0.010775 0.005573 1.933552 0.0532 
C(6) 0.008169 0.006081 1.343517 0.1791 
C(7) -0.002530 0.005229 -0.483805 0.6285 
C(8) -0.034562 0.026587 -1.299988 0.1936 
C(9) -5.912076 3.347128 -1.766313 0.0773 
C(10) 0.036341 0.095195 0.381755 0.7026 
C(11) -0.164719 0.054723 -3.010031 0.0026 
C(12) 0.041136 0.103773 0.396401 0.6918 
C(13) -0.151383 0.100246 -1.510120 0.1310 
C(14) 0.033203 0.113142 0.293464 0.7692 
C(15) -0.112825 0.117901 -0.956947 0.3386 
C(16) 0.047782 0.118222 0.404169 0.6861 
C(17) -0.067683 0.102394 -0.661000 0.5086 
C(18) 0.145538 0.122507 1.187993 0.2348 
C(19) -0.102168 0.088824 -1.150236 0.2500 
C(20) 0.044296 0.121947 0.363241 0.7164 
C(21) -0.087793 0.094589 -0.928152 0.3533 
C(22) 0.300994 0.131842 2.282999 0.0224 
C(23) 0.034856 0.089455 0.389647 0.6968 
C(24) 0.151227 0.137674 1.098445 0.2720 
C(25) 0.021834 0.091417 0.238839 0.8112 
C(26) 0.273812 0.120363 2.274890 0.0229 
C(27) 0.048290 0.077927 0.619680 0.5355 
C(28) -0.460423 0.454990 -1.011941 0.3116 
C(29) -0.432952 0.457196 -0.946973 0.3437 
C(30) 0.421139 0.334748 1.258078 0.2084 
C(31) -0.169631 0.344524 -0.492363 0.6225 
C(32) 0.171523 0.371182 0.462100 0.6440 
C(33) 0.338168 0.331069 1.021441 0.3070 
C(34) 0.331647 0.333787 0.993589 0.3204 
C(35) 0.200791 0.334563 0.600161 0.5484 
C(36) -0.002392 0.257015 -0.009308 0.9926 

R-squared 0.209474     Mean dependent var 0.000897 
Adjusted R-squared 0.180502     S.D. dependent var 0.017932 
S.E. of regression 0.016233     Akaike info criterion -5.472645 
Sum squared resid 0.251653     Schwarz criterion -5.294689 
Log likelihood 2747.695     F-statistic 7.230170 
Durbin-Watson stat 1.901073     Prob(F-statistic) 0.000000 
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Apêndice H – Regressão da tabela 15 (4) 
 
 
Dependent Variable: LNIBV 
Method: ML - ARCH 
Date: 03/30/06   Time: 14:48 
Sample: 1 991 
Included observations: 991 
Convergence achieved after 44 iterations 
LNIBV=C(1)+C(2)*LNDJ+C(3)*CAT1+C(4)*CAT2+C(5)*S+C(6)*CAT3 
        +C(7)*CAT4+C(8)*DEF3 

 Coefficient Std. Error z-Statistic Prob.  

C(1) 0.001125 0.000525 2.142849 0.0321 
C(2) 0.764338 0.045053 16.96535 0.0000 
C(3) 0.001321 0.002636 0.500962 0.6164 
C(4) -0.003126 0.002675 -1.168438 0.2426 
C(5) 0.004511 0.002070 2.179049 0.0293 
C(6) 0.001408 0.002423 0.580997 0.5612 
C(7) -0.003149 0.002863 -1.099994 0.2713 
C(8) -0.061502 0.028607 -2.149926 0.0316 
C(9) -2.801754 1.034878 -2.707328 0.0068 
C(10) 0.096538 0.081063 1.190890 0.2337 
C(11) -0.145415 0.012856 -11.31093 0.0000 
C(12) 0.056401 0.106459 0.529793 0.5963 
C(13) -0.221469 0.011228 -19.72385 0.0000 
C(14) 0.060842 0.084714 0.718202 0.4726 
C(15) -0.095667 0.011816 -8.096464 0.0000 
C(16) 0.142322 0.074545 1.909197 0.0562 
C(17) 0.019062 0.013121 1.452775 0.1463 
C(18) 0.117212 0.072739 1.611420 0.1071 
C(19) 0.001692 0.013857 0.122114 0.9028 
C(20) -0.775804 0.227255 -3.413804 0.0006 
C(21) -0.158723 0.241297 -0.657792 0.5107 
C(22) 0.709029 0.180641 3.925064 0.0001 
C(23) 0.426527 0.237835 1.793372 0.0729 
C(24) 0.510602 0.212392 2.404048 0.0162 

R-squared 0.213959     Mean dependent var 0.000897 
Adjusted R-squared 0.195264     S.D. dependent var 0.017932 
S.E. of regression 0.016086     Akaike info criterion -5.499665 
Sum squared resid 0.250225     Schwarz criterion -5.381028 
Log likelihood 2749.084     F-statistic 11.44420 
Durbin-Watson stat 1.899407     Prob(F-statistic) 0.000000 
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Apêndice I – Regressão da tabela 16 (4) 
 
 
Dependent Variable: LNIBV 
Method: ML - ARCH 
Date: 03/30/06   Time: 14:52 
Sample: 1 991 
Included observations: 991 
Convergence not achieved after 100 iterations 
LNIBV=C(1)+C(2)*LNDJ+C(3)*CAT1+C(4)*CAT2+C(5)*S+C(6)*CAT3 
        +C(7)*CAT4+C(8)*DEF3 

 Coefficient Std. Error z-Statistic Prob.  

C(1) 0.001283 0.000507 2.531843 0.0113 
C(2) 0.760262 0.043951 17.29778 0.0000 
C(3) -0.001522 0.003311 -0.459565 0.6458 
C(4) -0.001270 0.002926 -0.434137 0.6642 
C(5) -0.000833 0.003305 -0.252151 0.8009 
C(6) -0.002825 0.003170 -0.891212 0.3728 
C(7) -0.002943 0.002648 -1.111476 0.2664 
C(8) -0.064729 0.028491 -2.271876 0.0231 
C(9) -0.448847 0.281790 -1.592844 0.1112 
C(10) 0.016165 0.087538 0.184657 0.8535 
C(11) -0.171059 0.053129 -3.219677 0.0013 
C(12) 0.003399 0.074324 0.045726 0.9635 
C(13) -0.035457 0.052235 -0.678793 0.4973 
C(14) -0.033036 0.095926 -0.344390 0.7306 
C(15) 0.142784 0.068100 2.096694 0.0360 
C(16) 0.053046 0.078933 0.672039 0.5016 
C(17) 0.113159 0.043628 2.593714 0.0095 
C(18) 0.090842 0.107838 0.842394 0.3996 
C(19) -0.095365 0.067525 -1.412290 0.1579 
C(20) 0.124553 0.344230 0.361830 0.7175 
C(21) 0.975058 0.174923 5.574211 0.0000 
C(22) 0.593850 0.350681 1.693419 0.0904 
C(23) -0.705157 0.206202 -3.419732 0.0006 
C(24) -0.029279 0.299393 -0.097795 0.9221 

R-squared 0.202903     Mean dependent var 0.000897 
Adjusted R-squared 0.183944     S.D. dependent var 0.017932 
S.E. of regression 0.016199     Akaike info criterion -5.482077 
Sum squared resid 0.253745     Schwarz criterion -5.363440 
Log likelihood 2740.369     F-statistic 10.70224 
Durbin-Watson stat 1.893009     Prob(F-statistic) 0.000000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

168 



 

Apêndice J – Regressão da tabela 17 (4) 
 
 
Dependent Variable: LNIBV 
Method: ML - ARCH 
Date: 03/30/06   Time: 14:54 
Sample: 1 991 
Included observations: 991 
Convergence not achieved after 100 iterations 
LNIBV=C(1)+C(2)*LNDJ+C(3)*CAT1+C(4)*CAT2+C(5)*S+C(6)*CAT3 
        +C(7)*CAT4+C(8)*DEF3 

 Coefficient Std. Error z-Statistic Prob.  

C(1) 0.001212 0.000528 2.294365 0.0218 
C(2) 0.755043 0.043960 17.17567 0.0000 
C(3) 0.000783 0.003189 0.245455 0.8061 
C(4) 0.001881 0.002985 0.630102 0.5286 
C(5) 0.005213 0.001924 2.709448 0.0067 
C(6) 0.006446 0.003688 1.747862 0.0805 
C(7) -0.002683 0.003641 -0.736731 0.4613 
C(8) -0.040764 0.030000 -1.358799 0.1742 
C(9) -1.318123 0.887341 -1.485475 0.1374 
C(10) 0.065442 0.083924 0.779775 0.4355 
C(11) -0.149997 0.052224 -2.872207 0.0041 
C(12) 0.050452 0.095307 0.529365 0.5966 
C(13) -0.083665 0.148918 -0.561820 0.5742 
C(14) 0.127676 0.080516 1.585729 0.1128 
C(15) 0.038920 0.080672 0.482443 0.6295 
C(16) 0.104400 0.133620 0.781319 0.4346 
C(17) 0.018226 0.074197 0.245646 0.8060 
C(18) -0.248823 0.844665 -0.294581 0.7683 
C(19) 0.215830 0.577781 0.373550 0.7087 
C(20) 0.367233 0.381279 0.963160 0.3355 
C(21) 0.541735 0.522657 1.036503 0.3000 

R-squared 0.206810     Mean dependent var 0.000897 
Adjusted R-squared 0.190456     S.D. dependent var 0.017932 
S.E. of regression 0.016134     Akaike info criterion -5.473197 
Sum squared resid 0.252501     Schwarz criterion -5.369390 
Log likelihood 2732.969     F-statistic 12.64553 
Durbin-Watson stat 1.906442     Prob(F-statistic) 0.000000 
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