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Resumo 

Contribuindo para a integração entre estudos nas linhas de Finanças Clássicas e Finanças 

Comportamentais, este artigo consistiu de uma abordagem do afeto como explicativo dos 

desequilíbrios entre tendências de mercado e fundamentos de valor no mercado de ações 

brasileiro. As ações foram classificadas conforme rankings do jornal Valor Econômico e da 

revista Exame, retorno e book-to-market, sendo identificada uma categoria de ações designadas 

como afetivas. A análise foi efetuada no período de setembro de 1995 a agosto de 2014, com 

rebalanceamento anual das carteiras formadas. Foi proposto um Behavioral Asset Pricing 

Model resultante de regressão com dados em painel e incorporando um índice de sentimento do 

investidor estimado por Análise de Componentes Principais. Verificou-se o aspecto afetivo 

como determinante tanto de liquidez como de retorno das ações no longo prazo e não havendo 

ajuste do mercado aos aspectos fundamentalistas patrimoniais. 
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Stock’s Value and Investor Sentiment in Brazil: Affect overcomes Reason? 

 

Abstract 

Contributing for the integration between studies at Behavioral Finance and Classic Finance 

lines, this paper consisted of an approach of affect as explicative of discrepancies between 

market tendencies and value fundamentals in the Brazilian stock market. The stocks has been 

classified according to rankings of Valor Econômico and Exame journals, return and book-to-

market, being identified a stock’s category designed as affective. The analysis has done in the 

period of September 1995 to August 2014, with annual rebalancing of the portfolios formed. A 

Behavioral Asset Pricing Model resulted from panel regression and including an investor 

sentiment index estimated by Principal Component Analysis. The affective aspect has been 

verified determinant as liquidity as stocks returns at the long term and there was not market’s 

adjustment to equity fundamental aspects. 

 

Keywords: Affect; Investor Sentiment; Liquidity; Factorial Analysis; Ranking. 
 

1. Introdução 

 

Na abordagem de Finanças Comportamentais o valor não necessariamente decorre dos 

modelos tradicionais, embora os mesmos possam proporcionar referências de maneira especial 

em períodos de choques macroeconômicos. Para se chegar ao valor fundamental de um ativo 

de capital, entretanto, existe uma série de análises a partir de indicadores contábeis e que a 

maioria dos investidores não efetua em virtude do tempo demandado e da dificuldade de 

avaliação. 

Além disso, existem empresas que, embora tenham seus demonstrativos financeiros 

publicados e possam se constituir como boas alternativas considerando fundamentos 
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patrimoniais, não têm a divulgação de seus indicadores fundamentalistas pelo fato de não 

estarem no glamour do mercado, usando a denominação de La Porta et al (1997). Esses mesmos 

autores classificam as empresas em ações glamour, líquidas e com alto valor de mercado, e as 

de valor, com indicadores contábeis consistentes, mas subvalorizadas pelo mercado. 

Poderia se presumir que, pela dificuldade de avaliação, certas empresas fossem menos 

procuradas, mas não é o que ocorre no mercado em termos de liquidez e sendo esta significativa 

justamente entre empresas com valor patrimonial relativamente inferior ao seu valor de 

mercado. Por que essas empresas têm maior rotatividade de suas ações e de seus negócios, se 

não há fundamento contábil para serem mais negociadas? 

Pelo fato da maior parte dos investidores não proceder a análises fundamentalistas, neste 

artigo se levou em consideração um fator considerado imprescindível para uma avaliação das 

ações, já que investidores especializados designados como arbitradores divulgam suas 

avaliações apenas para seu público interessado e não publicamente. Quando indicadores 

normalmente difíceis ou que demandem tempo de avaliação tornam-se públicos, se tem mais 

uma variável que permita o apreçamento justo das ações e consequentes retornos futuros. 

Statman, Fisher e Anginer (2008) acrescentaram um componente afetivo ao modelo de 

expectativa de retornos no campo das Finanças Comportamentais, trabalhando com rankings 

de ações da revista norte-americana Fortune. 

No caso brasileiro, são relevantes os rankings das melhores e maiores empresas ou 

campeãs de valor, as quais passam por uma análise baseada em uma série de indicadores 

financeiramente sustentáveis, como retorno sobre o patrimônio, margens líquidas e 

operacionais, crescimento sustentável, entre outros. Trata-se, portanto, de uma avaliação 

fundamentalista disponível ao mercado por meio de seus principais veículos de comunicação 

ao mercado de capitais, no caso, jornal Valor Econômico e revista Exame. 

Como forma de obtenção dessas informações e o tipo de tratamento das mesmas por 

parte dos tipos de investidores aqui estudados, neste artigo se procedeu a uma divisão das 

carteiras de investimento a partir desses rankings divulgados, desde 1995, normalmente nos 

meses de julho e agosto. 

Vale frisar que as empresas envolvidas nessas divulgações já são de elevado valor de 

mercado e naturalmente mais líquidas em termos de receita, sendo seus indicadores mais 

facilmente disponíveis aos investidores que buscam informações especializadas. Como a massa 

de investidores caracterizada como noise traders conceitualmente não efetua suas estratégias a 

partir de informações disponíveis e, desse modo, agem impulsivamente, é natural que muitas 

dessas divulgações não façam diferença significativa para eles. 

Como as “Melhores e Maiores” e “Campeãs de Valor” não necessariamente são as 

melhores a partir dos fundamentos dos modelos de apreçamento de ativos, já que as menores 

empresas com elevado book-to-market (B/M) normalmente não aparecem nos rankings, surge 

um segundo grupo de interesse, a saber: não ranqueadas com alto B/M, as quais seriam 

identificadas apenas por investidores mais especializados, já que a maioria tem dificuldade ou 

falta de tempo para avaliar, conforme expresso. 

Uma terceira categoria de ações é tratada neste artigo como afetivas. Esta designação 

decorre do fato de não serem publicadas nos rankings mencionados por serem de mais baixo 

valor de mercado considerando os níveis aceitos para ranqueamento, além de não apresentarem 

também justificativas fundamentalistas, ou sendo de baixo valor patrimonial. São essas 

empresas sentimentais que se constituem como foco das análises empreendidas neste artigo. 

Com o objetivo de explicar as causas comportamentais do desalinhamento entre preços 

de mercado e valores fundamentais dos ativos, procede-se neste paper à utilização de um 

Behavioral Asset Pricing Model – BAPM, consistindo da estimação de heurísticas afetivas 



 

 

provocadas por estímulos e que levam a comportamentos de apreciação ou desprezo pelas 

empresas negociantes dos títulos em questão. 

Entre os estímulos levados em consideração, os trabalhos subsequentemente 

mencionados inspiraram a análise do sentimento dos investidores diante de informações 

simplificadas sobre os ativos, caracterizando a heurística afetiva. 

A seguir, na seção 2, é apresentado o arcabouço teórico das Finanças Comportamentais, 

proporcionando métodos adotados pelos autores em conformidade com os sentimentos dos 

investidores. Na metodologia (3), são explicitados os modelos comportamentais e testes 

realizados, dando ênfase às reações dos investidores às publicações de rankings em jornais 

especializados, caracterizando informações simplificadas e seus impactos sobre o desempenho 

das ações. 

Na seção 4 são apresentas as análises e discussões dos resultados extraídos do estudo, 

tanto descritivos como inferenciais, permitindo uma modelagem do sentimento do investidor e 

proporcionando contribuições teóricas no Brasil para as Finanças Comportamentais. A última 

seção (5) apresenta as conclusões. 

 

2. Justificativa Teórica 

 

Os primeiros indícios de uma influência significativa de aspectos comportamentais 

sobre os preços dos ativos são oriundos de comportamento dos preços em direções opostas ao 

que é preconizado por pressupostos racionais de apreçamento, fazendo com que os benefícios 

de ações fundamentadas em valor sejam perceptíveis apenas no longo prazo (DEBONDT e 

THALER, 1985). 

Embora com métodos tradicionais de análise, os efeitos de manutenção e reversão de 

preços têm sido percebidos como comportamentais, já não sendo mais suportados pela visão 

clássica e daí o surgimento de um novo marco teórico na estimação de valor dos ativos, que são 

as Finanças Comportamentais. Na visão de Statman (1999), a psicologia sempre esteve 

intrínseca às finanças, embora os aspectos comportamentais tenham sido mais sistematizados a 

partir da década de 1990. 

Segundo abordagem do mesmo autor (op. cit., 1999) há três modelos básicos para 

explicar o comportamento dos agentes atuantes no mercado de capitais: Disposition Effect, a 

partir da Teoria do Prospecto; Overconfidence, que é o excesso de confiança, e Momentum, 

gerado por comportamento de impulso dos investidores mais irracionais. 

O Efeito Disposição, identificado a partir dos experimentos de Kahneman e Tversky 

(1979), revela que a escolha dos investidores está condicionada a heurísticas afetivas com base 

em estímulos, havendo de um lado manifestações extremamente positivas em relação aos 

retornos dos ativos ou, por outro lado, negativas, a ponto de se estar disposto a suportar maior 

risco de perdas para recuperação do valor investido e daí a denominação de Efeito Disposição. 

A análise de Kahneman e Tversky (1979) foi replicada no Brasil por Kimura et al (2006), sendo 

verificada a mesma tendência de maior propensão a “ganhos certos ou aversão a perdas certas”. 

Demonstrando a utilização de métodos clássicos na identificação desses aspectos 

comportamentais, muitos autores têm analisado as relações entre retorno e volume negociado, 

este indicativo da confiança dos investidores nos resultados passados de ganhos. Nesse caso, se 

testa o excesso de confiança ou overconfidence, na pressuposição de que o aumento do retorno 

eleva o volume negociado. No Brasil, esse efeito foi estudado por Prates et al (2013), os quais 

constataram relação positiva e significante entre as duas variáveis para ações de empresas com 

baixo valor de mercado ou small-caps. 

Outro efeito revelador da transição de modelos estritamente racionais para os 

simultaneamente utilitários e comportamentais (STATMAN, 1999) é o Momentum, explicado 



 

 

a partir dos conceitos desenvolvidos por Hong e Stein (1999) de Observadores de Notícias ou 

Newswatchers e Momentum Traders, aqueles mais atentos e assim se antecipando ao mercado 

e estes mais vulneráveis aos estímulos e manifestando suas dissonâncias cognitivas dos 

fundamentos. 

A partir dos diversos estudos que já identificaram tendências de manutenção dos 

retornos de ativos no curto prazo, a partir de Jegadeesh e Titman (1993, 2001, 2002, 2011), e 

de Overreaction, a partir de Debondt e Thaler (1985), passando por Chopra, Lakonishok e Ritter 

(1992). No caso destes últimos, verificou-se reversão de longo prazo mais fortemente 

perceptível em pequenas empresas. 

Statman (1999), ao alertar sobre a necessidade de uma abordagem integrativa, trata da 

formação dos modelos de apreçamento de ativos a partir de dois grupos, sendo o primeiro 

constituído por aspectos utilitários e, portanto, seguindo a tradição clássica da moderna teoria 

financeira, e o segundo por características expressivas de valor, no campo teórico das finanças 

comportamentais. O autor propõe, destarte, uma contribuição incremental à teoria financeira, 

não tratando de uma substituição dos modelos clássicos, mas de complementação dos mesmos 

a partir da consideração de vieses cognitivos. 

Com essa fundamentação, é proposto um modelo comportamental de apreçamento de 

ativos, originalmente denominado Behavioral Asset Pricing Model – BAPM, este não 

substituindo, mas complementando o Capital Asset Pricing Model – CAPM e os modelos 

multifatoriais clássicos. 

No modelo comportamental supracitado, a carteira é essencialmente fundamentada em 

ações value, uma vez que os investidores denominados como noise traders cometem erros 

cognitivos e, desse modo, subvalorizam ações com potenciais resultados de ganhos futuros, o 

que gera anomalias comportamentais em contraponto à eficiência de mercado.  

Nessa mesma linha teórica, Statman, Fisher e Anginer (2008) abordam que o sentimento 

do investidor não se constitui como regra para o apreçamento de ativos financeiros na teoria 

financeira padrão, esta pressupondo expectativas homogêneas e racionalidade ilimitada, 

segundo os pilares tradicionalmente econômicos dessa abordagem. 

Os autores supracitados afirmam que, assim como outros ativos, entre eles imóveis, 

carros e relógios, as ações provocam sentimentos de afeto entre os investidores, embora esses 

sentimentos não sejam geralmente considerados nos modelos tradicionais de apreçamento de 

ativos, como o CAPM e o modelo de três fatores de Fama e French (1993). 

Feitas essas considerações sobre a evolução dos estudos na linha de Finanças 

Comportamentais, as seções a seguir tratam primeiramente de conceitos próprios da Psicologia 

Econômica no que se refere a dissonância cognitiva e heurísticas afetivas. Em seguida, aborda-

se de uma maneira mais específica sobre o sentimento do investidor, este formado basicamente 

a partir de variáveis de liquidez. 

 

2.1. Fundamentos de Psicologia Econômica 

 

O afeto, na denominação de Finucane et al (2000), é considerado como um estado de 

sentimento das pessoas, com base no qual as mesmas demonstram felicidade ou tristeza e 

atribuem qualidades associadas a um estímulo. Slovic et al (2002, p. 3) explicam que o afeto 

está associado a julgamento e decisões tanto conscientes como inconscientes, sendo geradas 

respostas rápidas e automáticas em decorrência de estímulos positivos ou negativos. 

Considerando a lacuna da modelagem clássica em relação aos aspectos afetivos, 

Statman, Fisher e Anginer (2008) propõem um modelo de apreçamento de ativos 

comportamental, verificando as condições sob as quais ativos financeiros, tais como ações, 



 

 

podem ser apreciados ou desprezados. O afeto, nesse caso, pode ser mensurado a partir de um 

conjunto de características. 

A tendência esperada na formulação do modelo comportamental de preços de ativos é 

de relação direta entre retorno esperado e risco objetivo, medido pelo beta do CAPM, além de 

se esperar também que o risco subjetivo se constitua como causa de aumento dos retornos. O 

risco subjetivo, por sua vez, está relacionado a um afeto negativo devido a uma percepção de 

baixa reputação das empresas, visto que a variável em questão se trata de admiração. 

Sabendo o significado de afeto ou heurística afetiva, como este sentimento pode ser 

mensurado na dinâmica de negociação de ativos financeiros? Conforme procedido por Statman 

(1999) e mais recentemente por Statman, Fisher e Anginer (2008), em ambos os estudos os 

autores procederam a uma analogia das ações com os relógios Rolex, de $10.000,00, e Timex, 

este no valor de $50,00. Na explicação de por que os clientes despendem $9.950 adicionais na 

compra do Rolex, os autores afirmam tratar-se de questões afetivas, pagando-se mais pelo 

prestígio, embora a utilidade de ambos os produtos seja a mesma. 

Para mensuração do afeto, Statman, Fisher e Anginer (2008) inicialmente apresentaram 

os resultados de pesquisa realizada pela Revista Fortune junto a mais de 10.000 executivos, 

consistindo em uma classificação das ações listadas segundo uma escala de reputação de zero 

(desprezo) a dez (admiração), tendo como foco o atributo “Valor do Investimento de Longo 

Prazo”. O levantamento, realizado no período de 30 de setembro de 1982 a 30 de setembro de 

2006, permitiu identificar que as carteiras desprezadas apresentaram retorno médio anualizado 

de 19,72% ante 15,12% da carteira admirada, 4 anos após a formação. 

Complementando os modelos tradicionais, os mesmos autores buscaram descrever as 

características de carteiras admiradas e desprezadas, verificando que as carteiras desprezadas 

apresentam menor valor de mercado relativamente às carteiras admiradas. As carteiras de baixo 

afeto também sinalizaram maiores valores dos índices lucro/preço e fluxo de caixa/preço, além 

de menores taxas de crescimento das vendas, dos lucros e de retorno sobre ativos. Essas 

características demonstram subvalorização das ações no mercado e, desse modo, potencial de 

retornos no longo prazo, não obstante o maior risco objetivo, assim denominado pelos autores 

o risco medido pelo beta do CAPM. 

Os autores supramencionados conduziram dois experimentos, sendo o primeiro em maio 

de 2007 e submetendo os investidores a uma avaliação de 210 empresas da Fortune, na mesma 

escala de reputação da revista, sendo os grupos de investidores solicitados a responder de forma 

rápida e dessa maneira caracterizando a heurística afetiva na visão apresentada de Slovic et al 

(2002). 

No segundo experimento, realizado em julho de 2007, outros grupos foram avaliados e 

reclassificados em duas categorias, sendo uma de classificação dos retornos e outra de ranking 

dos riscos. Como resultados, os autores inferiram que existe relação inversa entre risco 

subjetivo e retorno médio devido a um afeto negativo, sendo resultado global do estudo de 

Statman, Fisher e Anginer (2008) um momentum de curto prazo (até doze meses) e reversão no 

médio e longo prazo, devido a uma subvalorização de ações sujeitas a afetos negativos, mas 

com melhores resultados potenciais. 

Entre os autores brasileiros que tratam das teorias balizadoras das Finanças 

Comportamentais, Kimura (2003) trabalhou os conceitos de dissonância cognitiva, heurística 

da representatividade, excesso de confiança e conservadorismo. A base teórica que sustém esses 

conceitos se trata da Teoria do Prospecto, concebida pelos clássicos Kahneman e Tversky 

(1979), surgindo do estudo desses autores o Efeito Disposição e cujas formulações levaram ao 

questionamento da Teoria da Utilidade Esperada própria de uma visão econômica ortodoxa. 

Embora com traços metodologicamente fundamentalistas de análise do Overconfidence, 

Statman et al (2006) proporcionam contribuições conceituais significativas, diferenciando o 



 

 

Excesso de Confiança do Efeito Disposição. Este trata da realização de ganhos com a venda de 

ações apreciadas, adiando a realização de perdas. Nesse caso, o foco está sobre os resultados 

individuais das ações. O Overconfidence, por outro lado, retrata as crenças dos investidores em 

relação às negociações em geral, sendo dessa maneira um efeito mais sistemático. 

Esse tipo de investidor com excesso de confiança, portanto, tende a agregar os 

resultados, ao invés de analisar vários blocos de perdas individuais e, dessa maneira, cometem 

erros de previsão por seguir tendências do mercado dissonantes dos fundamentos. 

No estudo de Statman et al (2006) foi identificada relação positiva e significativa entre 

volume negociado e retornos de mercado, estes defasados e caracterizando um efeito 

denominado de lead-lag. Tal relação positiva foi mais forte no caso de ações com baixo valor 

de mercado (tamanho). A autocorrelação dos retornos foi positiva entre ações de maior volume 

apenas no primeiro mês após a formação das carteiras, sendo negativa nos meses subsequentes, 

denotando um Efeito Momentum de curtíssimo prazo. 

 

2.2. Sentimento do Investidor 

 

Trabalhando na composição de um índice de sentimento do investidor, Baker e Wurgler 

(2006) partiram do pressuposto de que aspectos afetivos exercem impacto sobre os preços das 

ações, em uma análise de séries temporais no período de 1963 a 2001, com decis formados de 

acordo com as características das empresas. 

Segundo os autores em questão empresas maiores são menos afetadas pelo sentimento 

dos investidores, o que lembra o resultado de Chopra, Lakonishok e Ritter (1992) a respeito de 

sobre-reação das ações de pequenas empresas, já que estas estão mais sujeitas aos sentimentos 

de seus aplicadores. 

Outras variáveis levadas em consideração por Baker e Wurgler (2006) consistem de 

crescimento das vendas, book-to-market e atividade financeira externa, identificando que o 

sentimento gera especulação devido à subjetividade das avaliações considerando histórico de 

ganhos, ativos tangíveis e dividendos estáveis. 

Destarte, a escolha das ações ocorre conforme um pacote de características compatíveis 

com sentimento, em concordância com a abordagem de atributos de Lancaster (1966), o qual 

na sua época inovou a Teoria de Comportamento do Consumidor postulando que os bens são 

escolhidos com base em suas características e não em si mesmos. O modelo multifatorial 

utilizado por Baker e Wurgler (2006) é representado a seguir. 

 

             𝐸𝑡−1[𝑅𝑖𝑡] = 𝑎1 + 𝑎1𝑇𝑡−1 + 𝑏′1𝑥𝑖𝑡−1 + 𝑏′2𝑇𝑡−1𝑥𝑖𝑡−1              

     

Eq. 1 

 

Onde há um vetor x de características das empresas i no tempo t e um indicador T de sentimento, 

com os respectivos parâmetros gerais 𝑎1 de sentimento e 𝑏′1 de características. O parâmetro 𝑏′2 

representa a subvalorização das ações direcionada por sentimentos. 

Nesse caso são consideradas como variáveis relevantes para a formação do índice: 

desconto de fundos fechados, turnover das ações da NYSE, retornos médios de Oferta Pública 

Inicial ou Initial Public Offering – IPO, número de IPO’s, percentual de ações em novos 

lançamentos e prêmio de dividendos. Os retornos foram calculados de julho a junho, 

considerando também a idade da empresa (tempo de negociação em bolsa), valor de mercado, 

valor contábil e razão valor de mercado/valor contábil. 

O índice de sentimento (Eq. 2), estimado a partir de análise fatorial, expressou relação 

negativa com o desconto de fundos fechados (CEFD) e prêmio de dividendos (
NDD

tP 

1 ), e foi 

diretamente proporcional a turnover (TURN), percentual de ações em novos lançamentos, 

número de IPO’s (NIPO) e retorno dos IPO’s (RIPO). Esse resultado é indicativo de 



 

 

vulnerabilidade dos investidores a pequenas empresas, que proporcionam maiores descontos 

das quotas de fundos fechados de ações em relação ao valor de mercado desses fundos, e 

prêmios em dividendos mais elevados, além de outras características indicativas de 

subavaliação das ações. 

 

𝑆𝐸𝑁𝑇𝐼𝑀𝐸𝑁𝑇𝑡 = −0,241𝐶𝐸𝐹𝐷𝑡 + 0,242𝑇𝑈𝑅𝑁𝑡−1 + 0,253𝑁𝐼𝑃𝑂𝑡 

          +0,257𝑅𝐼𝑃𝑂𝑡−1 + 0,112𝑆𝑡 − 0,283𝑃𝑡−1
𝐷−𝑁𝐷                              Eq. 2 

 

Outra observação relativa ao modelo apresentado diz respeito às defasagens das 

variáveis RIPO, 𝑃𝑡−1
𝐷−𝑁𝐷 e TURN, as quais revelam seus impactos nos períodos subsequentes e 

por isso tais defasagens expressam uma relação mais precisa com o indicador de sentimento. 

No Brasil, o índice de Baker e Wurgler foi replicado por Yoshinaga e Castro Jr. (2009), 

sendo analisada a influência do sentimento sobre os retornos futuros das ações. Entre as 

variáveis analisadas, foram levadas em consideração as que pudessem ser utilizadas em séries 

temporais e disponíveis no mercado de capitais brasileiro, no caso, percentual de ações em 

novas emissões, número de IPO’s, índice de turnover, prêmio de dividendos e Trading Index 

(TRIN), este mensurado pela razão entre o número de ações em baixa para cada ação em alta. 

Yoshinaga e Castro Jr. (2009) interpretam que o sentimento está relacionado a baixos 

dividendos e elevado volume de negociação, relacionando o índice parcimonioso estimado 

também com as variáveis defasadas. O resultado do estudo aponta para uma refutação da ideia 

clássica de não influência do sentimento sobre os retornos dos ativos, já que no modelo 

estimado os ganhos das ações com baixo sentimento se apresentaram superiores. 

Stambaugh, Yu e Yuan (2011) analisaram as tendências dos preços relacionados a 

sentimentos a partir do modelo de três fatores de Fama e French (1993), correlacionando o 

modelo às variáveis: distúrbios financeiros, emissão de ações, lucros, ativos operacionais 

líquidos, momentum, crescimento, Retorno sobre Ativos (ROA), entre outras variáveis.  

Definidas as anomalias, as ações foram classificadas segundo o índice de Baker e 

Wurgler (2006) para o período de 1965 a 2007, revelando ações com altos e baixos níveis de 

sentimento e concluindo que as anomalias se manifestam mais fortemente entre as ações com 

altos patamares sentimentais. 

Em termos de análise, pode-se observar a lógica comportamental de reações a estímulos, 

sendo estes as causas das anomalias caracterizadas como comportamentais e, assim como nos 

modelos tradicionais, associadas a atributos das empresas, especialmente de natureza contábil. 

Observando os métodos e tratamento teórico dos artigos mencionados, é perceptível a 

junção de modelos clássicos com os comportamentais, estes sendo assim considerados a partir 

do envolvimento de aspectos cognitivos e heurísticas afetivas. Em mais um estudo realizado no 

Brasil, Gonzalez e Bruni (2012) verificaram que entre investidores mais bem informados ou 

com uma cognição mais desenvolvida, há menos influência dessas heurísticas, já que as mesmas 

denotam uma simplificação do processo decisório diante de informações incompletas ou não 

detalhadas disponíveis aos investidores. 

No tratamento metodológico do estudo brasileiro supramencionado, foram analisados 

aspectos associados ao perfil dos investidores, como gênero e idade, e conhecimento auto 

percebido sobre o mercado, revelando um método mais exploratório do sentimento dos 

investidores diante de estímulos de risco e benefícios (afeto negativo ou positivo). 

Uma análise da relação entre os aspectos influentes na satisfação do consumidor e os 

preços de ativos financeiros pode ser respaldada, entre outros estudos, no trabalho de Raithel et 

al (2012), os quais analisaram as reações dos investidores a atributos de automóveis. 

Entre as variáveis analisadas, se destacam: qualidade do veículo, custo de propriedade 

e qualidade do serviço da concessionária, avaliadas em conjunto com informações constantes 



 

 

de relatórios trimestrais e anuais das empresas visando à identificação de variáveis relevantes 

indicativas de satisfação. 

Portanto, a simplificação heurística se fundamentou em direcionadores de satisfação do 

consumidor, para uma avaliação dos retornos das ações por modelos tradicionais como o de 

Carhart (1997), o qual acrescentou o Momentum ao seu modelo multifatorial, juntamente com 

os três fatores de Fama e French (1993). 

No que se refere especificamente ao retorno anormal resultante dos direcionadores de 

satisfação associado a variáveis fundamentalistas de controle, o modelo de Raithel et al (2012) 

está representado da seguinte forma: 

 

𝐴𝑅𝑖𝑡 = 𝛼 + 𝛽1∆𝑄𝑢𝑎𝑙𝑖𝑡𝑦𝑖𝑡 + 𝛽2∆𝐶𝑜𝑠𝑡𝑖𝑡 + 𝛽3𝑆𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑒𝑖𝑡 + 𝛽4∆𝑅𝑂𝐴𝑖𝑡 + 𝛽5∆ +
             𝛽6∆𝑀𝑎𝑟𝑘𝑒𝑡𝑖𝑛𝑔𝑖𝑡 + 𝛽7∆𝑆𝑖𝑧𝑒𝑖𝑡 + ∑ 𝜏𝑗𝑊𝑎𝑣𝑒𝑑𝑢𝑚𝑚𝑦𝑗 + 𝜀𝑖𝑡

4
𝑗=1

                        

Eq. 3 

 

Nesse modelo são representadas as variações nos direcionadores de satisfação 

mencionados entre dois períodos consecutivos, baseadas em questionários, além de atributos 

das empresas localizáveis em seus demonstrativos financeiros. As variáveis dummy, por sua 

vez, consistem das sensibilidades associadas aos períodos de tempo. A variável dependente 

𝐴𝑅𝑖𝑡 se trata do retorno anormal da empresa i no período t. 

Em mais um estudo sobre as relações entre sentimento e retorno das ações, Stambaugh, 

Yu e Yuan (2013) encontraram resultados consistentes a partir da inclusão de onze anomalias, 

entre elas, o efeito momentum e probabilidade de falência das empresas, além de outras também 

utilizadas no estudo dos mesmos autores anteriormente mencionado. Neste último, procedeu-

se a uma análise tanto de curto como de longo prazo, assim como índices correntes e defasados 

de sentimento posteriormente incorporados ao modelo multifatorial. 

Reconhecendo a influência do sentimento do investidor sobre os preços dos ativos, Yang 

e Li (2013) formularam um modelo com a incorporação de um componente sentimental, 

identificando que o sentimento não apenas aumenta a liquidez do mercado, como também 

provoca momentum no curto prazo e overreaction no longo prazo.  

Explicam que o investidor superestima o valor das ações quando está otimista e 

subestima quando manifesta pessimismo, analisando o comportamento dos mesmos tipos de 

agentes mencionados por vários outros autores aqui estudados, os quais são, de um lado, 

investidores representativos de racionalidade e, do outro, os que adotam comportamentos 

sentimentais e são vulneráveis a choques. 

A atuação desses agentes é avaliada a partir da demanda por sentimento, como a 

diferença entre níveis otimistas e pessimistas relativamente a um valor sentimental médio. Essa 

mensuração demonstra a importância da liquidez para identificação da influência do sentimento 

sobre os níveis de preço dos ativos. 

Em uma abordagem estrutural dos vieses sentimentais, Alti e Tetlock (2014) analisam 

os preços dos ativos a partir da influência de dois vieses: excesso de confiança e excesso de 

extrapolação de tendências, ambos distorcendo, além dos preços das ações, os comportamentos 

das empresas em termos de política de investimentos. As firmas foram ranqueadas por seus 

valores de book-to-market, taxa de investimento e lucratividade, sendo estatisticamente 

significativa a influência dos dois vieses sobre anomalias nos retornos e nível de investimento 

das empresas. 

A relação entre esses dois vieses sentimentais e eficiência das decisões de investimentos 

das firmas caracteriza-se como diferencial do estudo de Alti e Tetlock (2014), sendo 

diferenciada também a análise a partir do que denominam overextrapolation. Para os autores, 

agentes que agem sob efeito do overconfidence subvalorizam a lucratividade das firmas 

enquanto contribuem para a elevação dos retornos dos ativos. Agentes extrapoladores, por outro 



 

 

lado, acreditam na permanência dessa lucratividade além do real e, dessa forma, diminuem as 

rentabilidades das ações. 

O resultado essencial do estudo no que se refere aos efeitos da subvalorização a partir 

dos vieses analisados é de um efeito B/M persistente no longo prazo, mas que se torna menos 

significativo a partir dos enviesamentos sentimentais de agentes superconfiantes e 

extrapoladores. 

Na linha teórica de finanças comportamentais e em uma aplicação da mesma ao mercado 

chinês, Hui e Li (2014) enfatizam a necessidade de uma investigação mais cuidadosa do 

sentimento do investidor, afirmando ser de interesse não apenas acadêmico, mas também dos 

profissionais do mercado. Entre as definições de sentimento apresentadas, sintetizam como 

sendo as crenças e julgamentos a respeito de tendências futuras, havendo o sentimento do 

investidor institucional, que se trata dos fundamentalistas ou insider traders, e sentimento do 

investidor individual, este representado pelos noise traders. 

Hui e Li (2014) buscaram em sua pesquisa adotar uma visão agregada de sentimento do 

investidor tendo como proxy dados de pesquisa online, entre elas os índices: Associação 

Americana de Investidores Individuais (AAII) e Índice de Inteligência do Investidor (II) para 

verificação do sentimento institucional. 

Em pesquisa com dezenas de investidores, as bases de dados supracitadas permitiram 

identificar a percepção desses investidores em relação aos níveis da economia, como expansão, 

recessão ou manutenção das condições atuais, estabelecendo a relação entre os níveis de 

sentimento e variáveis macroeconômicas. 

 

Quadro 1 - Estudos sobre Modelos Comportamentais de Apreçamento de Ativos 

Variáveis Comportamentais Efeito Comportamental Autores 

Características expressivas de valor em 

conjunto com atributos utilitários.  

Erros cometidos por Noise Traders, 

supervalorizando ações Growth. 
Statman (1999) 

Aversão a perdas certas, com disposição 

a assumir maior risco. 
Disposition Effect 

Kahneman e 

Tversky (1979); 

Kimura (2006). 

Retornos e Volumes 

autocorrelacionados ou defasados 
Overconfidence com análise lead lag 

Statman et al 

(2006) 

Descontos de fundos fechados, 

Turnover das ações da NYSE, retornos 

médios de Oferta Pública Inicial ou 

Initial Public Offering – IPO’s, número 

de IPO’s, valor da ação em novas 

emissões e dividendo prêmio. 

Relação negativa com o desconto de 

fundos fechados, valor da ação em 

novas emissões e prêmio de 

dividendos, e diretamente 

proporcional a Turnover, número de 

IPO’s e retorno dos IPO’s. 

Baker e Wurgler 

(2006) 

Atributos de reputação das empresas 

como estímulos de heurísticas afetivas 

Risco subjetivo associado a afeto 

negativo, subavaliando empresas 

desprezadas. 

Statman, Fisher 

e Anginer 

(2008) 

Distúrbios financeiros, emissão de 

ações, lucros, ativos operacionais 

líquidos, momentum, crescimento, 

Retorno sobre Ativos (ROA). 

Anomalias se manifestam mais 

fortemente entre as ações com altos 

patamares de sentimento 

Stambaugh, Yu 

e Yuan (2011, 

2013) 

Demanda por Sentimento 
Otimistas sobrevalorizam os retornos 

e pessimistas subvalorizam 

Yang e Li 

(2013) 

B/M, Nível de Investimento e 

Lucratividade das Empresas 
Overconfidence e Overextrapolation 

Alti e Tetlock 

(2014) 

Descontos de fundos fechados, número 

de IPO’s e turnover. 

Influência de crenças e julgamentos 

sobre os retornos 
Hui e Li (2014) 

Fonte: Elaboração própria 



 

 

Na conclusão de que o sentimento é um risco sistemático precificado, Hui e Li (2014) 

construíram uma medida de sentimento e seu poder preditivo no mercado de ações chinês, 

correlacionando os retornos com suas defasagens (lead-lag) e de forma especial com as 

variáveis: descontos de fundos fechados, número de IPO’s e turnover, identificando que o 

índice de sentimento proposto teve bom poder preditivo e, portanto, evidenciou a influência de 

heurísticas afetivas sobre o valor dos ativos negociados. 

O Quadro 1 se tratou de uma síntese das principais variáveis utilizadas pelos autores 

mencionados, bem como os efeitos decorrentes da junção entre modelos clássicos e 

comportamentais no apreçamento de ativos, justificando a escolha das variáveis neste artigo. 

 

3. Metodologia 

 

O método empregado neste artigo se tratou da construção de um modelo 

comportamental de preços de ativos que permitiu incorporar o sentimento dos investidores no 

mercado de capitais brasileiro a partir de diversas proxies de liquidez e rankings de ações 

divulgados pelo jornal Valor Econômico e pela revista Exame. A seguir os dados, hipóteses, 

modelos e testes trabalhados. 

 

3.1. Base de Dados 

 

Para uma estimação de simplificação do processo decisório por parte dos investidores 

se teve como base a divulgação de rankings das empresas em revistas especializadas: o Guia 

Valor 1000 do Jornal Valor Econômico, nas publicações de 2001 a 2014, e o Guia da revista 

Exame Melhores e Maiores, de 1995 a 2014. 

No caso do Valor Econômico, as companhias foram classificadas por setor de atividade 

econômica e escolhidas segundo as variáveis: Receita Líquida (RL), Crescimento Sustentável 

(razão entre o aumento percentual da RL e do PL), Geração de Valor (divisão do EBITDA pela 

RL), Rentabilidade do Patrimônio (ROE), Margem de Atividade (Resultado Operacional 

dividido pela RL), Liquidez Corrente e Giro do Ativo. Os pesos são normalmente de 3 para os 

três primeiros critérios de classificação e de 1 para as demais variáveis. 

No que se refere ao guia Exame Melhores e Maiores, as variáveis levadas em 

consideração apresentaram como diferencial em relação ao Valor a utilização dos indicadores 

Liderança de Mercado (Receita Líquida da Empresa/Receita Líquida do Setor) e Riqueza 

Criada por Empregado (Contribuição da Empresa na formação do Produto Interno Bruto 

(PIB)/média de empregados). Os pesos são: Crescimento das Vendas (10); Liderança de 

Mercado (20); Liquidez Corrente (25); ROE (30); Riqueza Criada por Empregado (15). 

Conhecida a relação das empresas em cada período, as mesmas tiveram o seu 

desempenho analisado a partir das variáveis relevantes apresentadas no referencial teórico no 

que se refere ao sentimento de mercado diante dessas divulgações. As variáveis foram coletadas 

na base de dados do Economática e nos periódicos publicados pelo Valor e pela Exame. 

Tendo como base teórica o índice de Baker e Wurgler (2006), o índice brasileiro foi 

estimado a partir de variáveis de liquidez, incluindo, além do turnover (de título e de ações), 

mais cinco proxies: bid-ask-spread (BAS), quantidade de títulos (QT), quantidade de ações 

(QA) e volume em dinheiro (VOL), considerando o logaritmo natural desses três últimos. Com 

essa fundamentação, também foram utilizadas as variáveis market-to-book (M/B) e índice 

payout, para consideração do impacto dos dividendos no sentimento relativamente aos lucros. 

A diferença em relação ao índice originalmente proposto pelos autores supracitados, que 

utilizaram séries temporais, foi a utilização de dados em painel, método também utilizado no 

Brasil por Yoshinaga e Castro Jr (2009). Além disso, não havia em todas as carteiras 



 

 

quantidades de ações suficientes para calcular a diferença entre M/B de pagadoras e não 

pagadoras de dividendos. Desse modo, considerou-se o payout como estimador de dividendos 

e avaliou-se seu impacto separadamente do M/B, mantendo-se a natureza das variáveis e suas 

influências sentimentais. 

Diante da dificuldade de avaliação das ações por parte da maioria dos investidores e 

sendo essa dificuldade contributiva de sentimentalismo nos investimentos, este paper teve 

como diferencial a inclusão dos rankings mencionados, sendo a divulgação das “Melhores e 

Maiores” e das “Campeãs de Valor” informações que, embora simplificadas por divulgar 

pontos, apontam para investimentos racionais e, desse modo, contribuem para a diminuição do 

sentimento. 

Na formação dos portfolios, as ações foram inicialmente classificadas a partir dos 

rankings das Melhores e Maiores e das Campeãs de Valor, sendo após essa etapa categorizadas 

por retorno, em vencedoras e perdedoras. Por fim, cada grupo de vencedoras e perdedoras foi 

dividido em ações com alto B/M e baixo B/M, para comparação em termos fundamentais. Nesse 

caso, conta-se com um componente comportamental, o momentum, e outro fundamentalista, 

que se trata do book-to-market. As carteiras estão apresentadas no Quadro 2. 

 

Quadro 2 - Formação das Carteiras no Modelo de Sentimento do Investidor 

Carteira Ranking Retorno B/M 

Carteira 1 Ranking Vencedoras Alto 

Carteira 2 Ranking Vencedoras Baixo 

Carteira 3 Ranking Perdedoras Alto 

Carteira 4 Ranking Perdedoras Baixo 

Carteira 5 Não Ranking Vencedoras Alto 

Carteira 6 Não Ranking Vencedoras Baixo 

Carteira 7 Não Ranking Perdedoras Alto 

Carteira 8 Não Ranking Perdedoras Baixo 

Fonte: Elaboração própria 

 

Para organização dos dados e formação das carteiras, utilizou-se o Microsoft Excel 

2013, sendo os testes apresentados na seção subsequente realizados nos softwares SPSS 18.0 e 

Eviews 7.0. 

 

3.2. Análise Fatorial e Índice de Sentimento do Investidor 

 

Os indicadores de sentimento neste artigo foram submetidos a uma análise fatorial (AF) 

de componentes principais, a qual apresenta o pressuposto de interdependência entre as 

variáveis analisadas e independência entre os fatores identificados, sendo seu modelo 

matemático expresso como: 

 

                       

  𝐹𝐴𝑇𝑗 = 𝜔𝑗1𝑋1 + 𝜔𝑗2𝑋2 + 𝜔𝑗3𝑋3 + ⋯ + 𝜔𝑗𝑛𝑋𝑛                                    Eq. 4 

 

Onde jt são escores fatoriais e 𝐹𝐴𝑇𝑗 representa o fator comum a um conjunto de variáveis 𝑋𝑛 

indicativas de sentimento. 

A partir da adequação das variáveis à estatística multivariada, avaliada a partir do Alpha 

de Cronbach e sendo este aceitavelmente maior que 0,7, testou-se em seguida a adequação da 

amostra mais especificamente à análise fatorial por meio do teste Measure Sampling Adequacy 



 

 

(MSA) de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO), devendo este teste apresentar um valor superior a 0,5 

para que seja adequada a análise. 

Quanto ao método de análise, se fez uso neste artigo do R-mode factor analysis, tendo 

em vista que se procedeu à construção de relações entre as variáveis que permitissem identificar 

o sentimento. 

Na sequência foram observados os valores constantes da matriz anti-imagem de 

correlações, os quais indicam o valor do teste de KMO para cada variável analisada e, portanto, 

devem ser retiradas as que apresentam valor menor do que 0,5. Como indicação do poder de 

explicação das variáveis, o SPSS gera a tabela de comunalidades, a qual pode ser utilizada como 

critério de eliminação de certos atributos com baixa explicação visando ao aumento do total de 

variância explicada. 

Posteriormente à retirada de todas as variáveis indesejadas e estando as remanescentes 

com MSA superior a 0,5 e com alto poder explicativo das variações, foi verificada a matriz 

após a rotação ortogonal dos fatores mencionada. A partir daí foram calculados os escores 

fatoriais, no caso, das variáveis que levaram aos fatores de sentimento. 

Na etapa de como proceder para aumentar o poder de explicação da AF, foi necessário 

estabelecer a melhor forma de agrupar os fatores de acordo com a quantidade definida no passo 

anterior. Para isso, foi definido o método de rearranjo dos autovalores, sendo mais comum o 

varimax, por meio do qual se buscou eliminar a correlação entre os fatores através de uma 

rotação ortogonal. 

 

Quadro 3 – Variáveis para Estimação do Sentimento do Investidor 

Variável Conceito Fórmula 

Bid-ask spread (BAS) 

Logaritmo natural da diferença 

entre o preço máximo e o preço 

mínimo 
𝐵𝐴𝑆 = ln (𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 − 𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑜) 

Quantidade de títulos 

(QT) 
Quantidade de ações negociadas 𝑄𝑇 = 𝑛º 𝑑𝑒 𝑎çõ𝑒𝑠 𝑛𝑒𝑔𝑜𝑐𝑖𝑎𝑑𝑎𝑠 

Quantidade de ações 

(QA) 

Quantidade de negócios com a 

ação 
𝑄𝑇 = 𝑛º 𝑑𝑒 𝑛𝑒𝑔ó𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑚 𝑎 𝑎çã𝑜 

Turnover total 

(TURN_T) 

Razão entre QT e quantidade de 

ações em circulação 
𝑇𝑈𝑅𝑁_𝑇 =

𝑄𝑇

𝑂𝑢𝑡𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑖𝑛𝑔
 

Turnover da ação 

(TURN_A) 

Razão entre QA e quantidade de 

ações em circulação 
𝑇𝑈𝑅𝑁_𝐴 =

𝑄𝐴

𝑂𝑢𝑡𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑖𝑛𝑔
 

Volume em dinheiro 

(VOL) 

Logaritmo natural do volume 

negociado em dinheiro 
𝑉𝑂𝐿 = ln (𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑒𝑚 $) 

Taxa de Payout 

Proporção do lucro por ação 

(LPA) distribuído como 

dividendos (Div) 
𝑃𝑎𝑦𝑜𝑢𝑡 =

𝐷𝑖𝑣

𝐿𝑃𝐴
 

Índice Market-to-Book 
Razão entre Valor de Mercado 

(VM) e Valor Patrimonial (PL) 

𝑀

𝐵
=

𝑉𝑀

𝑃𝐿
 

Ranking das Campeãs 

de Valor 

Logaritmo natural da pontuação 

das empresas nos rankings do 

jornal Valor Econômico 
𝑅𝑎𝑛𝑘𝑖𝑛𝑔 = ln (𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟) 

Ranking das Melhores 

e Maiores 

Logaritmo natural da pontuação 

das empresas nos rankings da 

revista Exame 
𝑅𝑎𝑛𝑘𝑖𝑛𝑔 = ln (𝐸𝑥𝑎𝑚𝑒) 

Fonte: Elaboração própria 

 



 

 

No Quadro 3 foram sintetizadas as variáveis utilizadas neste artigo. O sentimento do 

investidor foi estimado, assim como procedido por Baker e Wurgler (2006), a partir de variáveis 

de liquidez, M/B e dividendos, sendo no presente artigo rodada mais de uma análise fatorial 

para compatibilidade de horizontes temporais. A primeira análise de componentes principais 

consistiu apenas em variáveis defasadas, sendo calculada uma liquidez de formação, 

denominada 𝐿𝐼𝑄𝑡−1. A liquidez contemporânea, analisada ao longo de todo o período de análise 

a partir das variáveis já mencionadas, caracterizou o fator 𝐿𝐼𝑄𝑡. 

Em cada análise de componentes principais, as cargas fatoriais 𝛽𝑖 foram decorrentes de 

um conjunto de 10 variáveis 𝑋𝑖 indicativas de racionalidade ou afeto, onde em termos de 

sentimento se espera que seja positivo o efeito da liquidez e negativo o payout. O sentimento 

decorre, nesse caso, de ações não fundamentais e simultaneamente não ranqueadas. 

 

3.3. Especificação do Modelo Comportamental 

 

Na especificação do modelo comportamental foi trabalhada a seguinte hipótese: 

H0: Ações afetivas não apresentam diferença significativa das não afetivas em termos 

de retorno, predominando os fundamentos patrimoniais no longo prazo. 

H1: Ações de empresas que aumentam o sentimento dos investidores apresentam 

melhores desempenhos de retorno em relação às empresas fundamentalistas, sendo os retornos 

no longo prazo determinados predominantemente por componentes afetivos. 

Na formação do modelo se tem como variável resposta o retorno dos títulos em função 

do prêmio de risco de mercado já modelado no CAPM e das variáveis Ranking Diferencial, que 

é calculado pelo retorno de ações que estão nos rankings menos o das que não estão; 

Momentum, que é o retorno diferencial entre vencedoras e perdedoras no período de formação 

(Winners Minus Losers); e B/M diferencial (retorno das ações com alto B/M menos o das ações 

com baixo B/M). A estas variáveis são acrescidos indicadores de sentimento do investidor. 

A partir da formação das carteiras, busca-se verificar a relação entre os retornos dos 

ativos no mercado de capitais e o sentimento dos investidores, como pressupõe a equação a 

seguir em uma versão comportamental do modelo multifatorial (BAPM), tendo como 

diferencial o acréscimo do ranking diferencial e de um vetor de sentimento. 

 

         𝐸(𝑅𝑖) − 𝑅𝑓 = 𝛽1[𝐸(𝑅𝑚) − 𝑅𝑓] + 𝛽2∆𝑅𝑘𝑔 + 𝛽3𝑊𝑀𝐿 + 𝛽4𝐻𝑀𝐿 + 𝛽5[𝑆𝐸𝑁𝑇]       Eq. 5 

 

4. Análise e Discussão dos Resultados 

 

Diferente das abordagens já feitas sobre sentimento, este não é aqui necessariamente um 

indicador único e determinado a partir de aspectos fundamentalistas ou de mercado, mas um 

conceito, se tratando de enviesamentos decisionais em virtude da dificuldade de avaliação das 

ações, levando a escolhas subjetivas. 

Nessa base, o sentimento tem como principais características, levando em conta a 

abordagem teórica procedida, a sujeição a vieses cognitivos, crenças errôneas, expectativas sem 

fundamentos, propensão à especulação e dificuldade de avaliação. 

A escolha de uma variável associada ao ranking das melhores e maiores empresas 

divulgadas nos principais meios de comunicação ao mercado de capitais brasileiro se deu em 

virtude da publicação de resultados normalmente difíceis de avaliar pela grande massa de 

investidores do mercado, designados como noise traders. 

Supõe-se que ações publicadas nesses rankings sejam, portanto, menos afetadas por 

sentimento, já que são mais líquidas em termos de giro e volume em dinheiro, mais 



 

 

consolidadas, com liderança de mercado e altas margens líquidas e operacionais, entre outras 

características que as tornam bem avaliadas e racionalmente justificadas para investimento. 

Em outra dimensão, existem empresas subavaliadas pelo mercado conforme análise 

fundamentalista, e embora aspectos desta sejam incluídos na escolha das melhores e maiores e 

das campeãs de valor, tal escolha não leva em conta essa subavaliação da maioria dos 

investidores. 

Como unidade de análise deste artigo, portanto, surge a partir de uma Principal 

Component Analysis um componente fatorial de liquidez mensal, envolvendo cinco fatores 

adicionais ao turnover tradicionalmente utilizado no sentimento, e um componente fatorial de 

liquidez defasado, correspondente ao período de formação e envolvendo as mesmas variáveis 

expressas no Quadro 3, só que associadas às pontuações setoriais das Melhores e Maiores e das 

Campeãs de Valor, assim como payout, representando taxa de dividendos, e o índice market-

to-book (M/B), na suposição de que um valor de mercado sobreposto ao contábil exerça 

influência sobre as heurísticas afetivas dos investidores. 

 

4.1. Índices de Liquidez e Sentimento do Investidor 

 

O sentimento propriamente dito, embora não seja aqui um único índice, se trata de 

empresas perdedoras no período de formação (desprezadas pelo mercado), fora dos rankings 

mencionados (sem glamour) e com baixo índice B/M (não fundamentalistas). Como não há 

fundamentação, nem justificativas de mercado para uma comprovada maior liquidez dessas 

ações, pesa o componente heurístico ou afetivo, denotando uma preferência por empresas sem 

embasamentos avaliativos. 

Rodando a análise fatorial para as variáveis de liquidez, exceto bid-ask-spread, este por 

se tratar de um indicador distinto e relacionado a oscilações diárias, foram selecionados, a partir 

da análise de componentes principais, dois fatores para a formação da liquidez, com um 

resultado de 0,655 para o teste de KMO e explicando 70,6% das variações. 

Na matriz de rotação dos fatores, mostrada a seguir, quantidade de ações, turnover de 

ações e volume em dinheiro explicaram 46,6% do indicador, sendo 23,9% da liquidez associada 

conjuntamente a quantidade de títulos e turnover de títulos. 

 

Tabela 1 – Análise de Componentes Principais para Formação do Fator de Liquidez 

 
Componente 

1 2 

Quantidade de Títulos  ,611 

Quantidade de Ações ,921  

Turnover Títulos  ,848 

Turnover Ações ,815  

Volume ,810  
Extraction Method: Principal Component Analysis. 

Fonte: Elaboração própria a partir do SPSS 18.0 

 

Dessa análise resultaram os dois fatores de liquidez utilizados nas análises descritivas e 

inferenciais posteriores, o primeiro nomeado como Negócios/Volume (liquidez em negócios 

com as ações, giro desses negócios e volume em dinheiro) e o segundo como Títulos 

(quantidade e giro de ações), a partir das características disponíveis na Tabela 1. 

Uma segunda análise fatorial foi realizada a partir dos componentes defasados, no caso, 

quantidades, turnover e volume em dinheiro no período de formação, em consonância com as 

publicações dos rankings, além da taxa de payout. 



 

 

O payout não se associou significativamente com as variáveis de liquidez, conforme 

teste de KMO (0,411) na matriz anti-imagem, restando, portanto, em um único fator explicativo 

de 67,44% da liquidez defasada (𝐿𝐼𝑄𝑡−1), as variáveis, todas no período de formação (form): 

Quantidade de Títulos (QT_form), Quantidade de Ações (QA_form), Turnover de Títulos 

(TURN_T_Form), Turnover de ações (TURN_A_Form) e Volume em Dinheiro (VOL_form). 

Em coerência com os fundamentos de valor, os gráficos a seguir são demonstrativos de 

um maior retorno advindo de ações com alto B/M, independentemente dos rankings de 

Melhores e Maiores e Campeãs de Valor, tanto em termos médios como de acumulação dos 

retornos (Gráficos 1 e 2). 

 
Gráfico 1 – Retornos Anormais Médios Sessenta Meses Após a Formação 
Fonte: Elaboração Própria com auxílio do MS Excel 2013 

 

 
Gráfico 2 – Retornos Anormais Acumulados Sessenta Meses após a Formação 
Fonte: Elaboração Própria com auxílio do MS Excel 2013 
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Em termos de liquidez dos papéis, entretanto, o melhor desempenho conforme bid-ask-

spread, cuja relação com a liquidez é inversa, é das ações que não figuram nos rankings 

publicados anualmente pelo Valor Econômico e pela Exame (Carteiras 5 a 8) e de uma maneira 

mais expressiva as ações não ranqueadas perdedoras e com baixo B/M (Carteira 8): 

 
Gráfico 3 – Bid-Ask-Spread Sessenta Meses após a Formação 
Fonte: Elaboração Própria com auxílio do MS Excel 2013 
 

Estabelecendo a relação entre os fatores de liquidez resultantes de análise fatorial com 

as carteiras de ações formadas, fica mais uma evidência descritiva de maior liquidez associada 

a ações de baixo B/M, descritivamente não rentáveis no longo prazo. 

 

 
Gráfico 4 – Fator de Liquidez (Negócios/Volume) Sessenta Meses após a Formação 
Fonte: Elaboração Própria com auxílio do MS Excel 2013 

 

 
Gráfico 5 – Fator de Liquidez (Títulos) Sessenta Meses após a Formação 
Fonte: Elaboração Própria com auxílio do MS Excel 2013 
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O que explica a liquidez de papeis que, além de não ranqueados, ou sem glamour, 

também não se constituem como fundamentais em termos contábeis? Nesse caso, se pressupõe 

que o próprio volume negociado impulsiona ganhos, provocando movimentos especulativos de 

retorno sem explicações fundamentalistas ou análises de mercado, e é nesse sentido que entra 

o componente afetivo. 

Não havendo respaldo fundamentalista ou mesmo de mercado para uma maior liquidez 

de ações que, além de não proporcionarem os melhores retornos, também não estão entre as 

melhores e maiores ou campeãs de valor, as carteiras 6 e 8 deste artigo, no caso, não ranqueadas 

perdedoras e com baixo B/M foram designadas como sentimentais, representadas por uma 

variável dummy que assume o valor 1 caso pertença a uma dessas duas carteiras e 0 para as 

demais. 

No cruzamento dos escores fatoriais de liquidez com essa dummy, mais uma vez se 

observou um maior prêmio de risco decorrente de ações não sentimentais, ao passo que o 

sentimento, coerentemente com a abordagem teórica aqui sustentada, está associado a uma 

maior liquidez no caso de quantidade e rotatividade de títulos (Gráfico 6). 

 

 
Gráfico 6 – Relação entre Sentimento, Liquidez e Prêmio de Risco 
Fonte: Elaboração Própria com auxílio do MS Excel 2013 

 

Estabelecidas essas impressões descritivas, na Tabela 2 são apresentados os testes de 

comparação de médias realizados entre a dummy de sentimento (SENT) e cada uma das 

variáveis apresentadas no Gráfico 6, visando a uma confirmação estatística de tais descrições. 

 

Tabela 2 – Testes de Comparação de Médias com a Dummy de Sentimento 

Variáveis Dif. de Média Teste t Significância 

Vol/Negócios 0,207 0,762 0,446 

Títulos 0,426 15,928 0,000 

Liq_t-1 -0,295 -10,944 0,000 

Prêmio de Risco -0,913 -9,189 0,000 

Fonte: Elaboração Própria com auxílio do SPSS 18.0 

 

Conforme perceptível nesses testes, apenas o fator volume/negócios não apresentou 

diferença de médias estatisticamente significativa da dummy de sentimento, conforme gráfico. 

O resultado mais significativo, por outro lado, correspondeu ao fator “Títulos”, sendo o 

componente que realmente interferiu no sentimento dos investidores. 

Identificou-se relação significativamente negativa da variável binária de sentimento 

com o fator de liquidez defasado, demonstrando que a liquidez nos períodos de formação das 

carteiras contribuiu para uma diminuição do sentimento de mercado, lembrando que este se 

0,097735
0,01556

0,31957

-0,22158-0,3

-0,2

-0,1

0

0,1

0,2

0,3

0,4

Prêmio de
Risco

Vol/Negócios Títulos LIQ_t-1

N_SENT SENT



 

 

trata de ações de empresas com os menores retornos anteriores, baixos níveis de B/M e não 

ranqueadas pelo Valor Econômico ou pela revista Exame. 

Tal aumento da quantidade e rotatividade de títulos, além de não ser respaldada na 

liquidez de períodos anteriores, também teve associação com prêmios de risco relativamente 

menores aos de ações não sentimentais, conforme demonstram tanto o Gráfico 6 como o teste 

de comparação de médias, sendo negativa a relação do prêmio de risco com o sentimento. 

Os resultados a seguir são de modelos financeiros tradicionais adaptados a aspectos 

afetivos, assim designados por não serem justificados por retornos passados, nem divulgações. 

Daí a relação desses resultados com a esperança de retorno no modelo multifatorial. 

 

4.2. Índice de Sentimento do Investidor 

 

Tendo como base o índice de sentimento proposto por Baker e Wurgler (2006) no 

mercado norte-americano, formado a partir de uma análise de componentes principais, este 

método também é aqui utilizado para a construção de um índice conforme realidade do mercado 

de ações brasileiro, com o diferencial de utilização de dados em painel, assim como procedido 

por Yoshinaga e Castro Jr. (2009) no Brasil. 

Também diferente dos autores brasileiros mencionados, foi desenvolvida a inclusão de 

rankings e fatores de liquidez ao índice de sentimento, além de uma modificação do clássico 

modelo multifatorial de Carhart (1997) com a inclusão de componentes autoregressivos, de 

média móvel (ARMA) e de variância condicional (GARCH). 

Assim como procedido pelos autores mencionados, foram incluídas tanto variáveis no 

período de análise como defasadas, se tratando de todas as variáveis mencionadas no Quadro 

3. Sendo rodada a primeira etapa de análise fatorial (AF) com essas variáveis, o teste de KMO, 

verificado na matriz anti-imagem, não foi significativo para duas delas, a saber, índice payout 

e retorno de formação. 

A segunda rodada de AF levou à exclusão do indicador de liquidez “Turnover de 

Títulos” devido à sua fraca correlação (0,09) com as demais variáveis, identificada na tabela de 

comunalidades. Feitas essas exclusões, a etapa final de AF permitiu a explicação de 73% da 

variância dos dados em três fatores, os quais são apresentados na Tabela 3. 

 

Tabela 3 – Componentes do Índice de Sentimento na Análise Fatorial 

Fator Variáveis Variância  Total Explicado 

1 
𝐵𝐴𝑆𝑡−1, 𝑇𝑈𝑅𝑁_𝑇𝑡−1, 𝑇𝑈𝑅𝑁_𝐴𝑡−1, 𝐵𝐴𝑆𝑡, 𝑄𝐴𝑡, 

𝑇𝑈𝑅𝑁_𝐴𝑡, 𝑀/𝐵𝑡−1. 
29,842% 29,842% 

2 𝑄𝑇𝑡−1, 𝑄𝐴𝑡−1, 𝑉𝑂𝐿𝑡−1, 𝑉𝑂𝐿𝑡, 𝑀𝑀𝑡−1, 𝐶𝑉𝑡−1 28,808% 58,650% 

3 𝑄𝑇𝑡 14,376% 73,027% 

Fonte: Elaboração própria a partir do SPSS 18.0 

 

Tendo maior peso na explicação do sentimento, o primeiro fator, aqui designado como 

𝑆𝐸𝑁𝑇1, foi explicativo de 30% da variação do sentimento, tendo mais variáveis defasadas em 

relação aos outros fatores e sendo composto por bid-ask-spread, tanto atual como defasado, 

turnover de ações nos períodos t e t-1, turnover de títulos em t-1 e market-to-book. Observa-se 

neste fator um agrupamento conforme maiores oscilações do mercado, com M/B associado ao 

giro das ações e ao bid-ask-spread, que mede a variação entre os preços máximo e mínimo, no 

caso das aplicações aqui realizadas. 

O segundo fator, 𝑆𝐸𝑁𝑇2, foi composto por quantidades, tanto atuais como defasadas, 

volume em dinheiro nos mesmos períodos, e pelas pontuações dos rankings “Melhores e 

Maiores” (MM) da revista Exame e “Campeãs de Valor” (CV) do jornal Valor Econômico, 



 

 

sendo evidenciado que tais pontuações, diferencial deste trabalho, estão associadas a uma 

liquidez mais efetiva, não apenas relacionada à rotatividade de títulos, mas negócios em 

dinheiro, explicando o sentimento na mesma proporção do primeiro fator e perfazendo, junto 

com o mesmo, 58,6% de explicação da variância dos dados. 

Os dois primeiros fatores já proporcionaram uma explicação significativa tendo como 

referência os estudos citados, os quais consideraram como aceitáveis o nível de 49% em um 

único fator. Entretanto, vale ressaltar que a quantidade de títulos ou de ações negociadas 

explicou isoladamente 14% do sentimento, sendo também justificada a sua incorporação ao 

modelo multifatorial. 

Estabelecidos os fatores, são apresentados a seguir os escores fatoriais de cada um deles, 

compondo em conjunto o sentimento do investidor do mercado de capitais brasileiro no período 

de setembro de 1994 a agosto de 2014. 

 

𝑆𝐸𝑁𝑇1 = 0,188𝐵𝐴𝑆 + 0,256𝑇𝑈𝑅𝑁𝑇𝑡−1
+ 0,261𝑇𝑈𝑅𝑁𝐴𝑡−1

+ 

                 0,128𝐵𝐴𝑆𝑡−1 + 0,154𝑄𝐴𝑡 + 0,255𝑇𝑈𝑅𝑁𝐴𝑡
+ 0,213𝑀/𝐵                   Eq. 6 

 

𝑆𝐸𝑁𝑇2 = 0,191𝑄𝑇𝑡−1 + 0,124𝑄𝐴𝑡−1 + 0,212𝑉𝑂𝐿𝑡−1 + 

                             0,202𝑉𝑂𝐿𝑡 + 0,404𝑀𝑀 + 0,166𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟                                     Eq. 7 

 

                            𝑆𝐸𝑁𝑇3 = 0,590𝑄𝑇𝑡                                                                                  Eq. 8 

 

A variável de peso mais significativo foi quantidade de títulos (0,590) seguida do 

ranking das melhores e maiores da Exame (0,404), o que pode se explicar pelo fato de ser um 

meio de comunicação mais popular relativamente ao jornal Valor Econômico, que é mais 

especializado e restrito a um público diferenciado de investidores menos sujeito a aspectos 

afetivos. 

 

4.3. Behavioral Asset Pricing Model (BAPM) 

 

O maior consenso em relação ao valor das ações não ranqueadas, a partir das menores 

oscilações identificadas no indicador de liquidez bid-ask-spread, além de maior liquidez 

relacionada a ações não fundamentalistas, assim consideradas as de baixo B/M, revelou 

tendências de mercado dissonantes dos fundamentos e, mais além: incompatíveis com 

informações publicamente disponíveis e com resultados passados de ganhos. 

Embora não recomendadas pelos principais veículos de comunicação do mercado de 

capitais brasileiro, além de baixo valor patrimonial, as ações mais líquidas em quantidade e 

rotatividade de títulos foram as que não despontaram nos rankings e apresentaram 

simultaneamente baixo valor patrimonial, sendo, portanto, afetivas. 

Para uma estimativa ainda mais precisa desse componente afetivo, foram designadas 

como sentimentais as ações que, além de apresentarem as características mencionadas, também 

se classificaram como perdedoras no período de formação das carteiras, sendo essa a dummy 

sentimental e também analisada em seção anterior. 

Na formação do Behavioral Asset Pricing Model (BAPM) a partir dos fatores 

descritivamente analisados, incorporando ao modelo multifatorial ARMA/GARCH os fatores 

de liquidez (Tabela 4) e sentimento (Tabela 5), podem ser analisados os resultados, ambos no 

período de 60 meses e com 7.200 observações. 

Em ambos os modelos são perceptíveis os maiores prêmios de risco das ações com baixo 

B/M, visto o sinal negativo e significativo do B/M diferencial, que representa o retorno das 

ações com alto B/M menos o das ações de baixo B/M. Embora descritivamente tenha sido 



 

 

evidente um maior ganho de ações com elevado valor patrimonial relativamente ao mercado, 

já é um indício de predominância do componente afetivo, que não é mensurado a partir dos 

fundamentos patrimoniais ou quaisquer outros racionalmente justificáveis. 

 

Tabela 4 – BAPM_Regressão com Dados em Painel_Índices de Liquidez 
Variável Coeficiente Erro Estatística z Significância 

Prêmio de Risco 0.275138 0.003277 83.95281 0.0000 

Ranking Diferencial -0.042594 0.004591 -9.277549 0.0000 

Retorno Diferencial -0.022003 0.003565 -6.172164 0.0000 

B/M Diferencial -0.107945 0.004064 -26.56218 0.0000 

Volume/Negócios -0.172577 0.004274 -40.37616 0.0000 

Títulos -0.041855 0.002184 -19.16176 0.0000 

LIQ_t-1 0.154724 0.004808 32.18013 0.0000 

D_SENT 0.071996 0.014870 4.841518 0.0000 

AR(1) 0.958747 0.002575 372.3672 0.0000 

MA(1) -0.351536 0.013419 -26.19625 0.0000 

C 0.002618 0.000320 8.188110 0.0000 

RESID(-1)^2 0.071073 0.007650 9.290156 0.0000 

GARCH(-1) 0.746924 0.026609 28.07042 0.0000 

R-squared 0.894053 Mean dependent var 0.166208 

Adjusted R-squared 0.893921 S.D. dependent var 0.367200 

S.E. of regression 0.119596 Akaike info criterion -1.433529 

Sum squared resid 102.8262 Schwarz criterion -1.421102 

Log likelihood 5172.988 Hannan-Quinn criter. -1.429253 

Durbin-Watson stat 1.937063    

Fonte: Elaboração própria a partir do Eviews 7.0 

 

Tabela 5 – BAPM_Regressão com Dados em Painel_Índices de Sentimento 
Variable Coefficient Std. Error z-Statistic Prob.   

Prêmio de Risco 0.243487 0.002721 89.49239 0.0000 

Ranking Diferencial -0.023126 0.004892 -4.727494 0.0000 

Retorno Diferencial -0.011353 0.003934 -2.885753 0.0039 

B/M Diferencial -0.129141 0.004222 -30.58660 0.0000 

SENT_1 -0.165581 0.004251 -38.95560 0.0000 

SENT_2 0.001093 0.005262 0.207753 0.8354 

SENT_3 -0.038042 0.003063 -12.42028 0.0000 

AR(1) 0.965066 0.002532 381.1880 0.0000 

MA(1) -0.373348 0.013024 -28.66656 0.0000 

C 0.003128 0.000381 8.206969 0.0000 

RESID(-1)^2 0.059133 0.006883 8.591179 0.0000 

GARCH(-1) 0.727885 0.029646 24.55218 0.0000 

R-squared 0.891225     Mean dependent var 0.166208 

Adjusted R-squared 0.891104     S.D. dependent var 0.367200 

S.E. of regression 0.121173     Akaike info criterion -1.401676 

Sum squared resid 105.5708     Schwarz criterion -1.390205 

Log likelihood 5057.334     Hannan-Quinn criter. -1.397729 

Durbin-Watson stat 1.951478    

Fonte: Elaboração própria a partir do Eviews 7.0 

 

Em consonância com a abordagem comportamental, o retorno diferencial se mostrou 

negativo, em conjunto com o parâmetro autoregressivo (AR) positivo e, desse modo, 

confirmando momentum de curto prazo, com retornos determinados a partir do ganho do mês 

anterior, e overreaction no longo prazo, demonstrando a maior chance de empresas perdedoras 



 

 

proporcionarem os melhores resultados no longo prazo. A explicação é a mesma para a média 

móvel (MA) negativa e significativa, denotando reversão a partir das médias passadas. 

O ranking diferencial, representando o retorno das ações divulgadas pela Exame e pelo 

Valor Econômico menos o de ações não divulgadas, traz outra explicação para uma 

predominância comportamental de longo prazo, sendo demonstrado que as ações não 

ranqueadas são as que proporcionaram os melhores retornos em sessenta meses. Essa tendência 

se soma ao fato desses melhores resultados também decorrerem de empresas perdedoras e com 

baixo B/M, conforme menções anteriores. 

Como explicitado ao longo do artigo, o sentimento decorre dessas inferências, não 

havendo justificativas fundamentalistas, de ganhos passados ou de divulgações nos principais 

veículos de comunicação nacionais de interesse no mercado acionário. 

Sabendo que esse sentimento está fortemente relacionado a oscilações diárias e 

quantidades de ações negociadas e suas respectivas rotatividades, não tendo relação com uma 

liquidez mais efetiva e refletida em volumes de negócios em dinheiro, o primeiro modelo 

incorporou cada um desses fatores de liquidez como forma de explicar afetivamente a 

expectativa de retornos. 

O fato do efetivo volume de negócios representado pelo fator “volume/negócios” ser o 

índice de liquidez que mais impacta o prêmio de risco após o AR e o prêmio de mercado do 

CAPM, além da liquidez de títulos também ser inversamente proporcional ao prêmio de risco, 

confirma o fato de que o mais líquido ou mais movimentado pelo mercado não compensa em 

ganhos de longo prazo. Vale ressaltar que essa relação negativa entre retorno e liquidez se refere 

às negociações correntes e não aos resultados passados de liquidez. 

A defasagem da liquidez, por outro lado, foi de forte impacto positivo sobre o prêmio 

de risco no BAPM apresentado na Tabela 4, demonstrando que as negociações mais distantes 

é que podem orientar para resultados melhores nas estratégias de investimento. O mercado, 

entretanto, tende a se movimentar por impulso de maior parte dos investidores, levando a uma 

direção contrária dos retornos anormais esperados. 

Consolidados esses fatores, a dummy de sentimento incorporada ao BAPM comprova 

que, contrariamente a qualquer estratégia de arbitragem fundamentada em modelos clássicos, 

os melhores retornos advieram de ações de empresas pequenas, perdedoras e com baixa razão 

valor patrimonial/valor de mercado, cuja maior liquidez também não levou a média dos 

investidores ao sucesso de suas estratégias. 

Formados os índices de sentimento e incorporados ao BAPM conforme Tabela 5, 

confirma-se insignificância dos rankings e volumes de negócios na determinação dos retornos 

das ações no longo prazo, já que o segundo fator de sentimento não se mostrou estatisticamente 

significativo. 

Sentimento, embora essencialmente determinado por liquidez, não foi determinante do 

retorno no longo prazo, tanto considerando seus componentes atualizados como defasados. 

Cabe aos investidores levarem em consideração esses aspectos afetivos e fundamentarem suas 

estratégias nas empresas com baixos retornos e não divulgadas nos rankings. 

Em relação ao valor patrimonial, ficou a evidência de que o mercado não se ajustou aos 

fundamentos, de maneira que no posicionamento em ações com alto valor patrimonial foi 

necessário que este não estivesse associado a informações facilmente disponíveis ao mercado, 

sendo as boas oportunidades passíveis de aproveitamento por alguns insider traders ou 

newswatchers e não pela média do mercado, que é essencialmente sentimental. 

 

 

 

 



 

 

5. Conclusões 

 

Correspondendo a uma abordagem de Finanças Comportamentais, este artigo tratou de 

estabelecer os condicionantes afetivos do valor das empresas, este sendo o que realmente se 

apresentou como decisivo nos ganhos das ações no longo prazo. 

Em contraposição a esse valor, identificou-se que a maior oferta e demanda por títulos 

não necessariamente resulta em ganhos, sendo mais procuradas as ações com valor de mercado 

sobreposto ao contábil e não dando respaldo para estratégias de arbitragem, já que em cinco 

anos o preço não se ajustou ao valor do patrimônio líquido. 

O diferencial da abordagem de sentimento em termos metodológicos consistiu da 

inclusão de rankings das Melhores e Maiores empresas divulgadas pela revista Exame e das 

Campeãs de Valor, anualmente anunciadas pelo jornal Valor Econômico, com a formação de 

carteiras a partir desses rankings e envolvendo também os retornos diferenciais (vencedoras 

menos perdedoras) e de book-to-market (alto B/M menos baixo B/M). 

O primeiro componente de sentimento estimado consistiu de ações não fundamentais e, 

simultaneamente, não divulgadas nos rankings, perdedoras e com baixo B/M, neste caso mais 

procuradas, porém não rentáveis. Esse sentimento foi relacionado a um fator de liquidez 

formado por quantidade e giro de títulos ou ações negociadas, totalmente inverso à liquidez de 

doze meses anteriores e sem relações com uma efetiva quantidade negociada de ações e volume 

de negócios em dinheiro. 

Na formação do índice propriamente dito de sentimento do investidor, confirmou-se a 

relação mais forte do mesmo com a quantidade de títulos negociados, explicando isoladamente 

14% da variação. Juntos, aspectos ligados a movimentações de mercado compuseram esse 

sentimento tendo maior peso o bid-ask-spread, rotatividades de ações e de negócios, e market-

to-book. 

Outro perfil de sentimento foi essencialmente traçado por volumes em dinheiro e 

rankings, tendo maior impacto sentimental logo após a quantidade de títulos, o ranking das 

melhores e maiores da Exame, que se trata de uma informação mais facilmente disponível e 

simplificada, denotando a heurística afetiva teoricamente abordada e que se constitui como uma 

simplificação do processo decisório relacionado a aplicações financeiras. 

Os componentes sentimentais foram relacionados à expectativa de retornos em um 

modelo denominado Behavioral Asset Pricing Model (BAPM), sendo constatado que as 

maiores rentabilidades decorreram de ações perdedoras, não fundamentalistas ou com baixo 

B/M e não ranqueadas. 

O sentimento tal como classicamente definido na literatura, a partir de aspectos de 

liquidez e de mercado, foi inversamente proporcional ao prêmio de risco em sessenta meses, 

não havendo relação significativa desse prêmio com o fator composto por volume de negócios 

em dinheiro e rankings. 

Esse resultado confirma a inferência anterior de que as divulgações, mais 

particularmente as do jornal Valor Econômico, são consideradas apenas por investidores mais 

especializados e não sujeitos a sentimentos, também não interferindo na expectativa de ganhos 

no mercado de capitais. 

A formação dos índices de sentimento permitiu avaliar o impacto tanto individual como 

integrado de cada variável considerada, não resultando em uma simplória recomendação de 

compra ou venda de ações, mas em tendências comportamentais identificadas a partir de 

liquidez e de rankings, demonstrando-se que o componente afetivo predomina sobre o 

fundamentalista quando são realizados testes econométricos mais robustos com dados em 

painel e incluindo componentes autoregressivos e de variância condicional. 



 

 

O modelo multifatorial tal como classicamente estimado revelaria subavaliação de valor 

contábil pelo mercado, mas as conclusões não se sustentam quando são testados os pressupostos 

dos resíduos, confirmando-se apenas as suposições comportamentais, como momentum de curto 

prazo gerado pelo impulso dos investidores e expresso essencialmente pela forte dependência 

dos retornos de suas defasagens imediatas, caracterizando excesso de confiança. 

Esse overconfidence também é evidenciado quando se analisa do ponto de vista da 

liquidez em quantidades de títulos ou mais expressivamente de ações negociadas e seus giros. 

Um maior contingente de investidores de varejo aumenta o volume de pequenos negócios, 

sendo por essa razão que esse componente de liquidez é distinto do volume em dinheiro, que é 

mais significativo no caso de investidores institucionais e normalmente denominados 

arbitradores. 

Aumentos de quantidades impulsivas faz com que o retorno seja dependente de seu 

componente autoregressivo acima de qualquer fundamentação contábil das empresas, de 

maneira que após a correção dos modelos não houve ajuste a partir do B/M. 

Os critérios segundo os quais as empresas são escolhidas para compor os rankings do 

Valor e da Exame já as fazem bem avaliadas pelo mercado e é, portanto, fora desse 

ranqueamento que podem surgir as melhores oportunidades de retorno, e se não são decorrentes 

do aspecto patrimonial, apenas uma explicação se torna plausível: o afeto. 
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