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Reações a Choques Macroeconômicos no Brasil: Quando a Arbitragem é Eficaz ou 

Limitada? 

 

Resumo 
Este artigo teve como objetivo descrever as relações entre liquidez e fundamentos de valor no mercado 

de capitais a partir de reações a choques macroeconômicos, permitindo avaliar os momentos de 
oportunidades e limites à arbitragem no Brasil. A pesquisa tem como diferencial o desenvolvimento de 

um modelo multifatorial autoregressivo e de variância condicional com a inclusão de um índice de 

liquidez. O modelo foi testado a partir das reações aos choques macroeconômicos de abertura cambial 
em 1999 e da crise financeira de 2008. No estudo, de abordagem quantitativa, foram formadas carteiras 

de ações a partir das variáveis de retorno, valor de mercado, book-to-market e liquidez, com 

rebalanceamento anual e análise correspondente ao período de setembro de 1995 a agosto de 2014. O 
índice de liquidez foi formado a partir de uma Análise de Componentes Principais de diversas variáveis 

de liquidez, sendo aplicados posteriormente testes de comparação de médias e análise de regressão com 

dados em painel nas relações entre retorno, liquidez e fundamentos. Inferiu-se relação negativa entre os 

fundamentos de valor e os retornos das ações, exceto em desequilíbrios macroeconômicos, onde foram 
identificadas oportunidades de arbitragem. Os resultados comprovaram que foi no choque da crise onde 

surgiu a oportunidade de arbitragem, aproveitada por um grupo restrito de investidores denominados de 

insider traders. Quem se posicionou apenas nos momentos expansivos, ainda que comprando ações com 
alto valor patrimonial, não obteve ganhos anormais. 

 

Palavras Chave: Limites à Arbitragem; Liquidez; Análise de Componentes Principais; Choques; Crise 

Financeira. 

 

Abstract 
This paper consisted of an analysis of the limits to arbitrage, contributing to research in Behavioral 
Finance. Has been formed an Autoregressive Media Average/Generalized Autoregressive Conditional 

Heteroskedasticity – ARMA/GARCH model with inclusion of an liquidity index, being expressive of 

the fundamental value of the stocks and the effectiveness of this model analyzed from the reactions to 

macroeconomic shocks cambial opening in 1999 and to financial crisis of 2008. The portfolios of capital 
assets have been formed from return, size or market value, book-to-market index and liquidity, with 

annual rebalancing and analysis corresponding to period from September 1995 to August 2014. The 

arbitrage model estimated featured the inclusion of an index liquidity formed from a Principal 
Component Analysis, reflecting the market behavior from volume in money, amounts of assets and 

business with these assets, turnover, and other relevant variables. Have been done the relations between 

the Liquidity and the classical foundations after macroeconomic shocks, allowing assessing the times of 
opportunities and limits to arbitrage. The results showed that it was the shock of the crisis where have 

been found the arbitrage opportunity, perceived by a small group of investors called insider traders. Who 

traded only on the expansive moments, even buying stocks with high book equity value, did not get 

abnormal returns. 

 

Keywords: Limits of arbitrage; Liquidity; Principal Component Analysis; Shocks; Financial Crisis. 

 

1. Introdução 

Preços de mercado compatíveis com as informações disponíveis caracterizam eficiência 

de mercado, a qual pode apresentar três níveis, segundo Fama (1970, 1991): fraco, quando 

informações sobre retornos passados já estão incorporadas aos preços de ativos; semiforte, 

quando esses preços já refletem informações publicamente disponíveis; e forte, quando até 

mesmo informações privadas estão refletidas nos preços de mercado. 
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Desvios dos preços de mercado dos valores fundamentais dos títulos, gerando padrões 

de retornos anormais, têm sido caracterizados como anomalias de mercado (FAMA e FRENCH, 

1992; CAMARGOS e BARBOSA, 2003) por quebrarem os pressupostos da Hipótese de 

Eficiência de Mercado (HEM), fundamentando estratégias de arbitragem no mercado de 

capitais. 

Aldrighi e Milanez (2005), em uma abordagem teórica sobre finanças comportamentais 

e suas evidências contrastantes com a HEM, explicam que a eficiência tem como premissas 

básicas: concorrência perfeita, preferências estáveis e que levam à maximização da utilidade, 

expectativas homogêneas, aleatoriedade do impacto de novas informações sobre os preços dos 

títulos, ativos homogêneos e divisíveis, sem custos de transação, e processamento ótimo das 

informações disponíveis. 

Os autores acima referidos citam diversas “anomalias” que levam ao questionamento 

das premissas mencionadas, como bolhas financeiras, previsibilidade dos retornos das ações, 

como é o caso do overreaction, e entre outras “anomalias”, a violação da Lei de Preço Único – 

LPU, sendo uma das verificações dessa violação a divergência entre valor negociado e valor 

fundamental dos títulos componentes das carteiras de fundos fechados. 

Reconhecidos no campo das finanças comportamentais limites à arbitragem, se 

pressupõe que os resultados efetivos dos retornos das ações não convirjam com os preconizados 

pelos modelos tradicionais, potencializando as discrepâncias entre o mercado e os fundamentos, 

considerando as reações dos investidores a choques de liquidez. 

Em choques de liquidez, o investidor conceitualmente irracional (SHLEIFER e 

SUMMERS, 1990) assumirá o ônus de liquidar as suas posições de imediato, já que em 

situações de baixa demanda por títulos os preços naturalmente caem e é neste momento que 

entram em cena os arbitradores (op. cit., 1990), os quais mantêm e até alavancam suas posições 

nos momentos em que investidores supostamente irracionais se desfazem dessas posições. 

A liquidez, mensurada, entre outros indicadores, por volume de negócios em dinheiro 

(LEE e SWAMINATHAN, 2000), tem sido um componente fundamental na identificação de 

tendências comportamentais por indicar as movimentações de negócios, não necessariamente 

seguindo os valores determinados por modelos, mas tão somente um sentimento de mercado. 

Para a identificação desse sentimento de mercado, é proposta neste artigo uma análise 

das reações a choques (GARCÍA, 2013) como indicativos de limites à arbitragem. O que 

diferencia a abordagem aqui utilizada é a mensuração a partir de um índice de liquidez obtido 

por análise fatorial (CORREIA e AMARAL, 2012), incorporando tal indicador de liquidez ao 
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modelo de Carhart (1997) e, assim, formando um modelo multifatorial que se constitui como 

referência de valores justos. 

Neste artigo se tem como propósito verificar os desvios dos preços em função de 

choques macroeconômicos, nesse caso se tratando de dois eventos sistemáticos que impactaram 

o mercado de capitas brasileiro nesse período de estabilidade econômica: a abertura cambial 

em 1999 e a crise financeira internacional de 2008. 

Na seção 2 é expressa a fundamentação teórica a partir de uma análise das estratégias 

de arbitragem e seu balizamento na Lei de Preço Único, como aspectos teóricos que sustentam 

a HEM. Em sequência, a seção 3 se encarrega da descrição dos métodos de análise 

empreendidos, descrevendo-se dados que refletem o impacto dos eventos macroeconômicos 

mencionados sobre os retornos das ações. Na mesma seção também é formalizado o modelo e 

relatados os testes econométricos aplicados. 

Na seção 4 são apresentados os resultados com informações adicionais para a 

determinação do valor das ações, permitindo verificar a influência de desequilíbrios 

sistemáticos sobre os retornos dos ativos de capital, além de uma avaliação dos impactos sobre 

a liquidez em cada período analisado. 

 

2. Referencial Teórico 

 

A abordagem teórica está dividida em duas partes, sendo a primeira relacionada aos 

limites de arbitragem em virtude de comportamentos irracionais. Em seguida, são abordados 

modelos e suas aplicações, permitindo avaliar a eficácia das estratégias de arbitragem diante de 

choques macroeconômicos. 

 

2.1. Limites à Arbitragem 

 

A existência de limites à arbitragem, caracterizando-se como violação à LPU, pode ser 

identificada a partir da atuação de investidores conhecidos como noise traders. Conforme 

explicam Shleifer e Summers (1990), existem dois tipos de investidores no mercado: 

arbitradores, também chamados de especuladores racionais, e os referidos noise traders. Os 

arbitradores são investidores que trabalham para direcionar os preços dos títulos aos 

fundamentos. Em contraste, as opiniões e padrões de negociação do outro grupo de investidores 

podem estar sujeitas a vieses sistemáticos. 
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Em estudo realizado por Barberis, Shleifer e Vishny (1998), considera-se a existência 

de apenas um título que distribui 100% do seu lucro como dividendos. Nesse contexto, o preço 

de equilíbrio do título é igual ao valor presente dos ganhos futuros, tal como previsto pelo 

investidor representativo no modelo. Em contraste com os modelos baseados em agentes 

heterogêneos, não há informação além da já refletida nos ganhos. 

Dadas condições de neutralidade do risco e taxa de desconto constante, retornos são 

imprevisíveis caso o investidor conheça o processo seguido pelo padrão de ganhos. A 

previsibilidade surge a partir do uso de modelos fundamentalmente incorretos para formar 

expectativas, estes verificados a partir de choques positivos e negativos associados ao ativo no 

período t e gerando resultados positivos ou negativos no período t+1 (1 e 2). 

 

Underreaction                     𝐸(𝑟𝑡+1|𝑧𝑡 = 𝐺) > 𝐸(𝑟𝑡+1|𝑧𝑡 = 𝐵)                              (1) 

Overreaction                       𝐸(𝑟𝑡+1|𝑧𝑡 = 𝐺) < 𝐸(𝑟𝑡+1|𝑧𝑡 = 𝐵)                              (2) 

 

Nas equações acima, o retorno no período seguinte 𝑟𝑡+1 diante de um choque de boas 

(Good) notícias (𝑧𝑡 = 𝐺) é superior ao retorno 𝑟𝑡+1 seguido de choque relacionado a más (Bad) 

notícias 𝑧𝑡 = 𝐵, caracterizando uma lenta assimilação pelo mercado ou underreaction. Quando 

o efeito sobre os retornos no período posterior ao choque é contrário ao anteriormente descrito, 

trata-se de overreaction. 

Mendel e Shleifer (2011) identificam três tipos de investidores atuantes no mercado: 

alguns insiders, que possuem informação disponível e negócios supostamente racionais; alguns 

noise traders, vulneráveis a choques; e grande número de outsiders, os quais não possuem 

informação, mas aprendem dos preços e negociam racionalmente. 

Formulando o modelo em um suposto mercado com um ativo arriscado e negociado em 

dois períodos, supõe-se que o valor fundamental seja realizado no segundo período, sendo este 

a soma de três termos: a esperança incondicional, e dois choques normalmente distribuídos, um 

sendo realizado no primeiro período e outro no segundo, os quais orientam as posições a serem 

tomadas pelos três agentes supramencionados. Aborda-se que os noise traders não aprendem 

dos preços e têm crenças enviesadas a respeito do valor do ativo, dado por um choque 

correspondente ao seu nível de sentimento e gerando uma variável aleatória independente dos 

fundamentos.                                                

Os outsiders, por sua vez, negociando a partir das tendências do comportamento dos 

noise traders, podem amplificar os choques, afastando ainda mais os preços dos fundamentos 
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e, portanto, limitando a arbitragem. Importa ressaltar que os outsiders, na abordagem de Mendel 

e Shleifer (2011), constituem os agentes predominantes no mercado, baseando-se apenas nos 

movimentos dos preços. 

Na linha de estudo da amplificação dos desvios do valor fundamental, Hong, Kubik e 

Fishman (2012) desenvolvem um modelo para verificação dos efeitos de notícias divulgadas a 

respeito das ações, com dados de vendas a descoberto nos EUA no período de 1993 a 2007. 

Nesse caso, consideram-se dois tipos de agentes atuando no mercado, a saber, noise 

traders e especuladores racionais de risco neutro, como fundos de hedge, os quais são 

investidores racionais. São analisados os choques causados pelos noise traders, os quais podem 

ser positivos ou negativos e terem efeito amplo ou de menor impacto, dependendo da natureza 

dos anúncios de ganhos, estes inclusive determinando o volume de vendas a descoberto 

efetuado pelos arbitradores. 

Foi identificado que os preços das ações submetidas ao processo de short selling são 

mais sensíveis aos anúncios de ganhos em relação às ações com baixo volume de negociação 

de vendas a descoberto. No caso, a posição de arbitragem é tomada de forma especial em função 

de más notícias divulgadas, já que os investidores racionais buscam manter os ativos diante 

dessas notícias na expectativa de que posteriormente os potenciais ganhos sejam refletidos nos 

preços e guiem o comportamento da massa de investidores. 

Essa massa caracteriza os noise traders, os quais tendem a retirar suas aplicações do 

mercado acionário em períodos de recessão, diminuindo a liquidez. É da importância de 

verificar mais detalhadamente o que acontece nesses períodos em termos de retorno e liquidez 

que se discute na seção a seguir a respeito da efetividade dos modelos fundamentalistas em 

épocas de choques macroeconômicos. 

 

2.2. Efetividade dos Modelos em Períodos de Choques 

 

Conforme abordagem teórica apresentada na seção anterior, tanto notícias positivas 

como negativas podem proporcionar oportunidades de arbitragem. No caso de choques 

positivos, há uma tendência de efeito momentum, já que a divulgação de eventos favoráveis 

pode impulsionar os noise traders a movimentar os preços na direção de ganhos. 

Por outro lado, más notícias provocam choques negativos de liquidez no momento de 

suas ocorrências, de maneira que os arbitradores apostam na volta dos preços aos valores 
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fundamentais e investem contrariamente ao mercado, comprando ações perdedoras e esperando 

que as mesmas revertam os seus resultados no longo prazo. 

Na explicação de um fenômeno de lenta assimilação por parte do mercado e propondo 

uma abordagem integrada dos efeitos de underreaction, momentum e overreaction, Hong e 

Stein (1999) buscam explicações a partir de aspectos comportamentais de agentes com 

diferentes estilos, verificando como os mesmos interagem nas negociações e classificando-os 

como newswatchers e momentum traders. Segundo os autores, os newswatchers observam os 

fundamentos inerentes a informações privadas e ignoram as tendências de mercado, enquanto 

os momentum traders focam nas tendências históricas dos preços. Enquanto apenas os 

observadores de notícias estão ativos no mercado, os preços se ajustam lentamente às 

informações, gerando o que os autores denominam como efeito underreaction. 

Em períodos de ocorrências sistemáticas adversas, como crises financeiras e outros 

desequilíbrios macroeconômicos, notoriamente ocorre diminuição da liquidez das ações, 

fazendo com que parcela considerável dos investidores do mercado normalmente responsáveis 

pelos elevados volumes de negociação retirem suas aplicações. 

Nessas circunstâncias espera-se que apenas a parcela de investidores que conhece os 

fundamentos seja capaz de comprar ativos, já que estão informados sobre potencialidades das 

empresas que venham a trazer retornos futuros. Gordon, Watts e Wu (2013) designa dois tipos 

de traders: informados e não informados. Estes proporcionam liquidez por razões exógenas aos 

fundamentos e os informados provocam movimentos de negócios a partir de informações 

relevantes não reveladas ao mercado, sendo informações denominadas pelos autores como news 

event (GORDON, WATTS e WU, 2013, p. 159). 

Seguindo essa abordagem, caso o sinal das notícias seja ruim, as ações são vendidas 

pelos traders informados, havendo compra diante de sinais positivos. Como forma de mensurar 

a manipulação dos informed traders sobre os preços, os autores estabeleceram um indicador 

denominado de Probability Informed Trading (PIN), calculado pela razão entre o volume de 

negociações provocado pelos informados sobre o total de negociações, diante de boas ou más 

notícias. 

Os mesmos autores acrescentam as tradicionais variáveis de liquidez à análise, como 

turnover, bid-ask-spread e suas respectivas variações. Chegam à conclusão que, no mercado 

australiano, no período de 1996 a 2010, a relação entre PIN e retorno esperado das ações é 

positiva, mas não estatisticamente significativa. 

Barberis et al (2013) apresentam um modelo agregado de preços de ações considerando 

a atuação de dois tipos de traders: Extrapoladores, os quais acreditam que a mudança de preços 
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esperados das ações ocorre conforme mudanças na média ponderada de preços passados, sendo 

maior o peso dos preços mais recentes; e traders racionais, os quais conhecem como os 

extrapoladores formulam suas crenças e negociam de acordo com as mesmas. 

Os autores acima citados utilizam um modelo exponencial de estimação do sentimento 

em função de notícias relacionadas ao fluxo de caixa do ativo. Explicam que quando o 

parâmetro beta é maior, o sentimento em determinado período é determinado 

predominantemente pelas mudanças mais recentes. Quando, por outro lado, o beta é menor, as 

mudanças passadas mais distantes exercem maior influência sobre o sentimento. 

Em um estudo sobre o comportamento dos noise traders na negociação de títulos do 

tesouro americano, comparando períodos normais a épocas de crises financeiras, Hu, Pan e 

Wang (2013) revelam que na ausência de crise as oportunidades de arbitragem são abundantes, 

mantendo uma baixa dispersão dos fundamentos. As crises de liquidez, entretanto, limitam as 

oportunidades de arbitragem e dão mais ênfase ao efeito dispersivo provocado pelos noise 

traders em relação aos preços justos das obrigações. 

Como proxy do efeito noise, os autores acima calcularam um indicador de desvio dos 

rendimentos de títulos no mercado relativamente aos retornos previstos pelo modelo 

fundamental, dividindo essa diferença pela quantidade de títulos do tesouro com maturidade de 

um a dez anos. Entre os períodos de crise analisados, destacaram o crash de 1987, o ataque 

terrorista de setembro de 2011, a quebra do Lehman Brothers em 2008, entre outros. 

Na análise de Hu, Pan e Wang (2013), o modelo multifatorial tem como variável 

dependente a esperança de retorno anormal em fundos de hedge com a incorporação da variação 

do noise, além do tradicional beta de mercado. Além do resultado já mencionado de que os 

períodos de crise são limitativos da arbitragem devido ao aumento do desvio dos valores 

fundamentais, o risco de liquidez de títulos do tesouro também ajudou a explicar as variações 

de retornos dos fundos de hedge. 

García (2013) realizou estudo abrangente utilizando séries temporais para cobrir um 

amplo período, de 1905 a 2005. Na verificação de sensibilidades a choques, envolveu variáveis 

indicativas de afeto positivo e negativo a partir de notícias veiculadas no New York Times, 

identificando que a sensibilidade do investidor às notícias é mais pronunciada quando se está 

passando por períodos de recessão e sendo o modelo utilizado: 

         

 

                              𝑅𝑖𝑡 = (1 − 𝐷𝑡)𝛾1𝛿𝑠(𝑅𝑡) + 𝐷𝑡𝛾2𝛿𝑠(𝑅𝑡) + 𝜑𝑋𝑡 + 𝜖𝑡 

            

(3) 
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Onde 𝛿𝑠 denota a defasagem e 𝐷𝑡 representa a variável dummy que assume o valor “1” se o 

período for de recessão. 𝑋𝑡 é o vetor representativo do conjunto de variáveis exógenas, 

incluindo uma constante e variáveis dummy correspondentes ao dia da semana e aos estados da 

economia (recessão ou expansão). 

Foi identificado que a média diária do Índice Dow Jones foi modificada em 12 pontos 

em períodos de recessão, ao passo que em expansões o efeito foi de uma mudança de apenas 

3,5 pontos-base. O proxy de sentimento de mercado construído envolveu textos negativos e 

positivos do jornal associados ao desempenho do mercado acionário e a eventos 

macroeconômicos. Os choques identificados tiveram a duração de quatro dias e foi mais forte 

o efeito nos fins de semana (GARCÍA, 2013). 

García (2013) demonstrou como os choques de liquidez geram maior dispersão dos 

preços de mercado relativamente aos fundamentos, já que foi maior a oscilação no índice de 

mercado quando se levou em consideração os períodos recessivos. Outra contribuição do autor 

foi no sentido de incorporação da recessão ao modelo de expectativa de retornos a partir de 

variáveis dummy, com a identificação dos estados da economia a partir de uma análise de 

índices de mercado e de textos de notícias. 

Das, Freybote e Marcato (2014) buscaram avaliar os preços dos ativos a partir do 

sentimento de investidores institucionais no mercado de Real Estate. Para explicar essa relação, 

dividiram a análise em períodos de pré-crise (2002-2006), Crise (2007-2009) e Pós-Crise 

(2010-2012), inferindo que a aplicabilidade da teoria depende das condições econômicas. No 

caso, crises financeiras podem mudar o comportamento dos investidores institucionais no 

sentido de impulsionar maior liquidez de títulos securitizados, introduzindo um componente 

não fundamental no apreçamento de títulos imobiliários. 

Os autores em questão consideraram a iliquidez como a razão entre os retornos das ações 

ou propriedades e seus respectivos volumes de negócios, em períodos trimestrais. Após 

levantamentos tanto de dados do mercado comercial de imóveis como de títulos lastreados nos 

mesmos, incorporaram a iliquidez e indicadores defasados de sentimento a um modelo 

multifatorial juntamente com as tradicionais variáveis de Fama e French (1993) e Carhart 

(1997). 

Consta do levantamento teórico que a liquidez se constitui como fundamental na análise 

das reações a choques, tanto positivos como negativos, sendo por essa razão que neste artigo, 

conforme método de pesquisa apresentado a seguir, se trabalha com um fator de liquidez 
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construído a partir de vários indicadores, além de incluir dummies de períodos 

macroeconômicos, a exemplo de García (2013) e outros estudos mencionados. 

 

3. Metodologia 

 

Reconhecida teoricamente a existência de limites à arbitragem, pretende-se buscar 

explicação para os seguintes questionamentos: Os desvios entre fundamentos de valor e 

tendências de mercado em função de choques macroeconômicos podem ser corrigidos de modo 

que os preços dos ativos voltem aos seus fundamentos? Ou pode-se comprovar a existência de 

limites à arbitragem no mercado de capitais brasileiro e consequente rejeição de eficiência 

semiforte? A seguir os dados, softwares, modelos e testes para a verificação dessa problemática. 

 

3.1. Base de Dados e Softwares 

 

O universo é composto por todas as ações de empresas ativas em agosto de 2014 na 

Bolsa de Valores de São Paulo – BM&F/BOVESPA. Esse universo é composto por 644 ações, 

com variáveis calculadas mensalmente e carteiras rebalanceadas com periodicidade anual. 

Foram obtidas as variáveis dos modelos multifatoriais clássicos, quais sejam: Valor de 

Mercado e Patrimônio Líquido, para cômputo do tamanho e do book-to-market. Esta variável 

foi coletada no mês de dezembro de cada ano t-1 e o valor de mercado obtido em dezembro de 

t-1 e junho do ano t. Os preços foram as cotações-fechamento, no período de agosto de 1994 a 

agosto de 2014, para cálculo dos retornos (4) de setembro do ano t a agosto de t+1 em uma 

análise de curto prazo e de setembro do ano t a agosto de t+5 considerando uma análise de 

longo prazo, neste caso, de cinco anos ou sessenta meses posteriores à formação das carteiras. 

 

𝑅𝑖 = 𝑙𝑛 (
𝑃𝑡

𝑃𝑡−1
)                                                        (4) 

 

Na Equação 4, 𝑃𝑡 é o preço da ação no período t e 𝑃𝑡−1 representa o valor da ação no 

mês anterior. O preço mensal corresponde ao fechamento no último dia, com tolerância de 

disponibilidade no mesmo mês e descontados por proventos, inclusive dividendos, conforme 

padrão da base de dados do Economática. 

A escolha do mês de setembro como ponto inicial de análise foi feita como forma de 

garantir que os investidores levassem em consideração, além dos resultados publicados em 
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junho nas demonstrações financeiras, os rankings divulgados pelo jornal Valor Econômico e 

pela revista Exame, publicados nos meses de julho e agosto, como forma de verificar a 

influência desses rankings sobre o comportamento dos investidores e estratégias de 

investimentos no mercado acionário brasileiro. 

Para a identificação das reações aos choques sistemáticos, o cômputo dos retornos 

correspondeu inicialmente ao período marcado pela abertura cambial. No Gráfico 1 pode ser 

visualizada a trajetória do dólar a partir de janeiro de 1994, sendo identificado o choque 

decorrente da abertura do câmbio em dezembro de 1998, quando o dólar estava cotado a R$ 

1,20 e chegou ao valor de R$ 3,89 em setembro de 2002. 

 

Gráfico 1 – Cotação do Dólar em R$ 

Fonte: Economática 

Em relação ao período correspondente ao choque da crise financeira internacional, foi 

definido a partir da pontuação do Ibovespa corrigido pela inflação, sendo perceptível a bolha 

especulativa de agosto de 2008 a fevereiro de 2009, quando o índice retorna ao seu nível normal 

de ascendência (Gráfico 2). 

 

 

Gráfico 2 – Ibovespa em Pontos corrigido pela Inflação (IPCA)  

Fonte: Economática 

 

Definidos os períodos dos choques macroeconômicos em foco, foram estabelecidos os 

respectivos períodos de pré-crise e pós-crise, assim como procedido por Das, Freybote e 
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Marcato (2014), no caso brasileiro indicando os momentos antecedentes e consequentes tanto 

à abertura cambial como à crise financeira internacional de 2008 (Quadro 1). 

 

Quadro 1 - Variáveis Indicativas dos Choques Macroeconômicos 

 Variável Método Notação 

Pré-Abertura 

Cambial 

Variável dummy indicativa do período de setembro de 

1995 a novembro de 1998 
D1 

Abertura 

Cambial 

Variável dummy indicativa do choque no período de 

dezembro de 1998 a setembro de 2002 
D2 

Pós-Abertura 

Cambial 

Variável dummy indicativa do período de outubro de 

2002 a setembro de 2007 
D3 

Pré-Crise 

Financeira 

Variável dummy indicativa do período de outubro de 

2007 a julho de 2008 
D4 

Crise Financeira 
Variável dummy indicativa do choque da crise (agosto 

de 2008 a fevereiro de 2009) 
D5 

Pós-Crise 

Financeira 

Variável dummy indicativa do período de março de 

2009 a agosto de 2014 
D6 

Fonte: Elaboração própria 

 

Cada período se constituiu como variável dummy na modelagem dos retornos e suas 

defasagens, permitindo verificar o efeito de recessões e expansões na economia a partir desses 

dois eventos sistemáticos e suas influências sobre o comportamento dos arbitradores 

(conhecedores dos fundamentos) e noise traders (causadores de movimentos pessimistas dos 

preços). 

As variáveis de liquidez foram coletadas mensalmente, sendo as mesmas: preço mínimo 

e preço máximo, para cálculo do bid-ask-spread; quantidades de títulos, estas se referindo ao 

número de ações em negociação; quantidades de ações, neste caso se tratando de negócios com 

a ação; ações outstanding, ou em circulação; e volume negociado em dinheiro. 

Os dados foram coletados na base de dados do Economática. Para a realização dos testes 

econométricos e de Análise Multivariada descritos a seguir foram utilizados os softwares SPSS 

18.0 para cálculo de Análise Fatorial e Microsoft Office Excel 2013 para organização dos dados 

e formação das carteiras; também se fez uso do Eviews 7.0 para as análises de regressões com 

dados em painel. 

 

3.2. Análise Fatorial e Índices de Liquidez  

 

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

componentes principais, a qual apresenta o pressuposto de interdependência entre as variáveis 
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analisadas e independência entre os fatores identificados, sendo seu modelo matemático 

expresso como: 

 

                  

 𝐹𝐴𝑇𝑗 = 𝜔𝑗1𝑋1 + 𝜔𝑗2𝑋2 +𝜔𝑗3𝑋3 +⋯+𝜔𝑗𝑛𝑋𝑛                             (5) 

 

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

indicativas de liquidez. 

A partir da adequação das variáveis de liquidez à estatística multivariada, avaliada a 

partir do Alpha de Cronbach e sendo este maior que 0,7 para ser aceitável, 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 

a liquidez. 

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 ao fator Liquidez. 

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. 

Os resultados decorrentes de análise fatorial foram indicadores de liquidez. Denota-se a 

liquidez neste artigo, tanto no curto como no longo prazo, como LIQ (Eq. 6) e se presume que 

a seja inversamente proporcional ao retorno esperado das ações, especialmente no longo prazo, 



13 

 

demonstrando o comportamento de subvalorização dos fundamentos de valor e posterior ajuste 

a esses fundamentos. 

O índice de liquidez estimado neste artigo tem como base as variáveis utilizadas por 

Correia e Amaral (2012). O indicador de liquidez aqui proposto consiste da utilização dos 

próprios escores fatoriais do SPSS para uma análise integrada de várias dimensões de liquidez. 

O índice neste paper tem sua formalização como a seguir: 

 

𝐿𝐼𝑄 = 𝜔𝑗1𝑄𝑇 + 𝜔𝑗2𝑄𝐴 + 𝜔𝑗3𝑇𝑈𝑅𝑁_𝑇 + 𝜔𝑗4𝑇𝑈𝑅𝑁_𝐴 + 𝜔𝑗5𝑉𝑂𝐿  (6) 

 

Onde QT é o logaritmo natural da Quantidade de Títulos, QA representa o logaritmo 

natural da Quantidade de Ações, TURN_T indica o Turnover de Títulos, TURN_A constitui-se 

como Turnover de Ações e VOL é o logaritmo natural do volume em dinheiro. O bid-ask-spread 

(BAS) não compôs o índice por se tratar de um componente distinto de liquidez, sendo sua 

interpretação relacionada a um consenso de valor dos ativos como decorrência de menores 

oscilações diárias e consequentemente maior liquidez. 

 

3.3. Formação das Carteiras 

 

Entre os filtros aplicados, foram consideradas apenas ações com valor de mercado e 

B/M não nulos nos anos de formação, assim como se procedeu também com o indicador de 

liquidez mensurado pelo índice de negociabilidade (NEG), sendo retirados os papeis que não 

contivessem dados desta variável em cada um dos anos de formação. 

O NEG também foi utilizado como critério de escolha das ações entre diferentes classes 

ON e PN, permanecendo apenas uma, de maior NEG. Também foram retiradas as ações sem 

dados de retorno nos doze meses de formação, excluindo-se também as com B/M negativo. 

No período de formação que vai de setembro de 1994 a agosto de 1995, para análise de 

setembro de 1995 a agosto de 2000, resultaram 80 ações das 644 que compunham o universo 

da pesquisa, sendo divididas igualmente a partir das variáveis do modelo multifatorial. 

Nessa base, cuidou-se para que em cada rebalanceamento anual as carteiras tivessem, 

no mínimo, dez e, no máximo, quinze ações. O Quadro 2 representa as iterações realizadas em 

cada ano e o número de ações com o qual se trabalhou, sendo produzido o total de 1.824 

observações na análise de curto prazo (até doze meses após a formação) e de 7.200 observações 

na análise de longo prazo (até sessenta meses após a formação). 
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Quadro 2 – Períodos de Formação e Análise das Carteiras 

Iteração Formação Análise Nº de Ações Ações/Carteira 

1 Set/94 a Ago/95 Set/95 a Ago/00 80 10 

2 Set/95 a Ago/96 Set/96 a Ago/01 80 10 

3 Set/96 a Ago/97 Set/97 a Ago/02 96 12 

4 Set/97 a Ago/98 Set/98 a Ago/03 96 12 

5 Set/98 a Ago/99 Set/99 a Ago/04 96 12 

6 Set/99 a Ago/00 Set/00 a Ago/05 112 14 

7 Set/00 a Ago/01 Set/01 a Ago/06 96 12 

8 Set/01 a Ago/02 Set/02 a Ago/07 96 12 

9 Set/02 a Ago/03 Set/03 a Ago/08 112 14 

10 Set/03 a Ago/04 Set/04 a Ago/09 112 14 

11 Set/04 a Ago/05 Set/05 a Ago/10 112 14 

12 Set/05 a Ago/06 Set/06 a Ago/11 120 15 

13 Set/06 a Ago/07 Set/07 a Ago/12 120 15 

14 Set/07 a Ago/08 Set/08 a Ago/13 120 15 

15 Set/08 a Ago/09 Set/09 a Ago/14 120 15 

16 Set/09 a Ago/10 Set/10 a Ago/11 120 15 

17 Set/10 a Ago/11 Set/11 a Ago/12 120 15 

18 Set/11 a Ago/12 Set/12 a Ago/13 120 15 

19 Set/12 a Ago/13 Set/13 a Ago/14 120 15 

Fonte: Elaboração própria 

 

As carteiras foram inicialmente classificadas a partir de seus retornos anormais médios 

no período de setembro do ano t-1 a agosto do ano t, com análise desses retornos acumulados 

até sessenta meses posteriores para verificação dos efeitos tanto no curto como no longo prazo. 

Essa classificação inicial determinou as empresas vencedoras e perdedoras do período e 

permitiu uma análise dos efeitos momentum e overreaction. 

O retorno anormal foi estimado a partir da diferença entre o retorno de cada uma das 

ações i no mês t e a média de todos os papeis no mesmo mês, tal como representado a seguir, 

onde RA é o retorno anormal, Rit representa o retorno da ação i no mês t e Rt é a média mensal 

de todas as ações que compõem a amostra em determinado mês: 

 

𝑅𝐴 = 𝑅𝑖𝑡 − 𝑅𝑡                                                Eq. 7

    

Posteriormente, cada um dos grupos de retorno foi classificado a partir do valor de 

mercado, determinando os tamanhos das empresas em grandes e pequenas. O valor de mercado 

(tamanho) é obtido a partir da multiplicação do preço de uma ação pelo número de ações 

negociadas. 

Em seguida, cada subgrupo foi novamente classificado a partir do book-to-market 

(B/M), nas categorias alto e baixo. O B/M é a razão entre o valor patrimonial ou Patrimônio 
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Líquido (PL), também conhecido como valor de livro (book), pelo tamanho, que é o valor de 

mercado (market). As carteiras formadas podem ser visualizadas no Quadro 3. 

 

Quadro 3 - Formação das Carteiras no Modelo Multifatorial 

Carteira Retorno Tamanho B/M 

Carteira 1 Vencedora Pequena Alto B/M 

Carteira 2 Vencedora Pequena Baixo B/M 

Carteira 3 Vencedora Grande Alto B/M 

Carteira 4 Vencedora Grande Baixo B/M 

Carteira 5 Perdedora Pequena Alto B/M 

Carteira 6 Perdedora Pequena Baixo B/M 

Carteira 7 Perdedora Grande Alto B/M 

Carteira 8 Perdedora Grande Baixo B/M 

Fonte: Elaboração própria 

 

Como exemplo, as 80 ações da primeira iteração foram primeiramente agrupadas 

conforme retorno anormal acumulado nos doze meses anteriores, ficando 40 ações em cada 

grupo. Em seguida, estas 40 ações foram novamente classificadas por valor de mercado 

(tamanho), resultando em 20 grandes (alto valor de mercado) e 20 pequenas (baixo valor de 

mercado). Posteriormente, cada grupo de 20 ações foi novamente dividido, por fim, a partir do 

B/M, no caso, 10 ações com alto B/M e 10 ações com baixo B/M em cada carteira de retorno e 

valor de mercado, perfazendo o total de 8 carteiras (Quadro 3). 

 

Quadro 4 – Variáveis Indicativas de Liquidez 

Variáveis Fundamentalistas Conceito Equação/Descrição 

Bid-ask spread 
Logaritmo natural da 

diferença entre o preço 

máximo e o preço mínimo 

ln(𝑃𝑟𝑒ç𝑜𝑀á𝑥𝑖𝑚𝑜
− 𝑃𝑟𝑒ç𝑜𝑀í𝑛𝑖𝑚𝑜) 

Quantidade de títulos (QT) 
Logaritmo natural da 
Quantidade de Títulos 

𝑄𝐴 = 𝑙𝑛(𝑄𝑇) 

Quantidade de ações (QA) 
Logaritmo natural da 
Quantidade de Ações 

𝑄𝐴 = ln(𝑄𝐴) 

Turnover de Títulos (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(𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝐷𝑖𝑛ℎ𝑒𝑖𝑟𝑜) 

Liquidez (LIQ) 
Análise de Componentes 

Principais das últimas cinco 

variáveis 

𝐿𝐼𝑄 = 𝜔𝑗1𝑄𝑇 + 𝜔𝑗2𝑄𝐴 +

𝜔𝑗3𝑇𝑈𝑅𝑁𝑇 + 𝜔𝑗4𝑇𝑈𝑅𝑁𝐴 +

𝜔𝑗5𝑉𝑂𝐿  

Fonte: Elaboração própria 
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Na formação do modelo multifatorial proposto, foram acrescidas aos modelos clássicos 

as variáveis expressas no Quadro 4, as quais compuseram, distintamente do bid-ask-spread 

(BAS), um índice parcimonioso de liquidez (LIQ), conforme Eq. 5. O BAS foi incorporado 

separadamente do referido índice. 

 

3.4. Testes Econométricos e de Análise Multivariada 

 

Partindo do pressuposto de que modelos conhecidos apenas pelos arbitradores se 

constituem como fundamentalmente corretos e que em determinado período os preços de 

mercado se igualam aos valores esperados por esses agentes, o modelo de arbitragem aqui 

utilizado leva em consideração os choques com base nos quais insiders fazem suas apostas: o 

pessimismo dos noise traders diante de estados macroeconômicos. 

A seguir são explicitados os testes econométricos e multivariados necessários, sendo os 

estados macroeconômicos indicativos dos choques caracterizados como períodos de recessão, 

assim como procedeu García (2013) ao se referir à recessão como os períodos de sensibilidade 

a notícias. 

No caso brasileiro, considera-se que a repercussão da crise internacional provocou 

impacto na liquidez dos ativos no mercado de capitais, causando sensibilidade que provocou 

desvios nos preços das ações relativamente aos preços fundamentais, sendo esse fenômeno aqui 

caracterizado como recessão e se esclarecendo que não se trata da recessão técnica tal como 

conceituada economicamente. 

Para o impacto positivo ou negativo de condições macroeconômicas sobre os retornos, 

aplicou-se o modelo a seguir: 

 

  𝐸(𝑅𝑖) − 𝑅𝑓 = 𝛽1[𝐸(𝑅𝑚) − 𝑅𝑓] + 𝛽2𝑆𝑀𝐵 + 𝛽3𝐻𝑀𝐿 + 𝛽4𝑊𝑀𝐿 +∑ 𝛽𝑗𝐷𝑗
6
𝑗=1            Eq. 8 

 

Onde são representadas as mesmas variáveis do modelo multifatorial de Carhart (1997) com o 

acréscimo das variáveis dummy (𝐷𝑗) conforme especificação no Quadro 1. 

 

4. Análise e Discussão dos Resultados 

 

Em uma análise das relações entre eventos macroeconômicos como as duas crises 

mencionadas, foram estabelecidas as categorias: fundamentos, estes representativos dos 
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parâmetros dos modelos multifatoriais clássicos: tamanho, B/M e momentum (FAMA e 

FRENCH, 1993; CARHART, 1997), todos calculados como retornos diferenciais; e Liquidez 

(curto e longo prazo), conforme resultados da análise fatorial, aplicada à liquidez no Brasil por 

Correia e Amaral (2012). A seguir os resultados descritivos. 

 

4.1. Resultados Descritivos 

 

Refere-se à recessão neste artigo como os períodos marcados pela abertura cambial e 

pela crise do mercado imobiliário, conforme expresso no Quadro 1. Descrevendo os 

fundamentos e a liquidez nos períodos de recessão, percebe-se um retorno das empresas 

menores superior durante os períodos marcados por essas crises, sendo o valor de mercado o 

que proporcionou os melhores retornos em tempos macroeconômicos adversos (Gráfico 3). 

Os valores expressos no Gráfico 3 representam os escores fatoriais das variáveis que 

formaram o índice de liquidez: quantidade de ações, turnover de ações, turnover de títulos e 

volume em dinheiro. O valor negativo (-0,38628) demonstra uma relação inversa da liquidez 

com os retornos (em %) dos períodos marcados pelos choques de abertura cambial e crise 

financeira internacional. 

 

Gráfico 3 – Retornos Diferenciais e Liquidez em Períodos de Recessão e Expansão CP 

Fonte: Elaboração própria com auxílio do SPSS e do MS Excel 2013 

 

Outra observação pertinente é o melhor resultado de ações que já estão vencendo em 

períodos normais, confirmando o efeito inicialmente identificado em estudos clássicos como o 

de Jegadeesh e Titman (1993) e Lee e Swaminathan (2000). 

Na recessão, por outro lado, predomina o B/M em termos de ganhos, sendo um dos 

demonstrativos de que, mesmo em momentos adversos, as estratégias baseadas nos 

fundamentos clássicos proporcionaram melhores oportunidades, não tendo os movimentos de 
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negócios as mesmas tendências, como expressa a liquidez, esta provocada por razões distintas 

dos fundamentos, segundo evidências apresentadas por Gordon, Watts e Wu (2013). 

Esse melhor desempenho das ações com alto B/M em termos de retorno foi 

potencializado no longo prazo independente do estado da economia, visto que o escore fatorial 

do B/M aumentou de 0,16 para 0,65 (Gráficos 3 e 4). 

 

 

Gráfico 4 – Retornos Diferenciais e Liquidez em Períodos de Recessão e Expansão LP 

Fonte: Elaboração própria com auxílio do SPSS 18.0 e do MS Excel 2013 

 

O desempenho em termos de retorno e liquidez foi comparado entre os períodos, com 

os resultados expressos conforme escores fatoriais de liquidez no Gráfico 5. Esses escores 

foram comparados com o retorno de empresas conforme fundamentos de tamanho, B/M e 

retorno no período de formação, constatando-se que nos momentos antecedentes e durante a 

crise financeira internacional de 2008, as estratégias fundamentadas em pequenas empresas 

com alto B/M proporcionaram os melhores resultados entre todos os períodos, principalmente 

no caso do B/M no intervalo de agosto de 2008 a fevereiro de 2009 (escore de 1,63). Ou seja, 

a liquidez de empresas com maior B/M diferencial (retorno de carteiras com alto B/M menos o 

das carteiras de baixo B/M) foi maior durante o choque da crise financeira internacional. 

É interessante também o fato do retorno diferencial (vencedoras menos perdedoras), que 

forma a variável momentum incorporada ao modelo multifatorial por Carhart (1997), apresentar 

níveis baixos relativamente aos indicadores de Fama e French (1993), os quais são tamanho 

(retorno de pequenas menos o das grandes) e B/M. Isso demonstra que as ações mais negociadas 

não tiveram como base retornos passados por si mesmos, mas sim associados aos aspectos 

fundamentalistas dos modelos tradicionais, aparentando boas oportunidades de arbitragem. 
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Gráfico 5 – Fator de Liquidez por Retornos Diferenciais 

Fonte: Elaboração própria com auxílio do SPSS e do MS Excel 2013 

 

O Gráfico 6 demonstra o confronto entre o prêmio de risco em relação ao CDI e liquidez 

das ações para as oito carteiras formadas, sendo constatado que as empresas mais líquidas foram 

as empresas de maior valor de mercado, visto que as grandes empresas apresentaram os maiores 

escores fatoriais de liquidez, especialmente as grandes e com baixo B/M, sejam vencedoras ou 

perdedoras. 

 

 

Gráfico 6 – Prêmio de Risco e Liquidez por Carteira 

Fonte: Elaboração Própria com auxílio do SPSS 18.0 

 

Esse resultado passa a impressão de dificuldade de negociação de empresas com mais 

alto valor patrimonial, a não ser quando se tratou de momentos recessivos, quando o B/M foi 

relativamente maior. Essa evidência descritiva contraria a suposição de Hu, Pan e Wang (2013) 
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de baixa dispersão dos fundamentos em períodos normais. No caso brasileiro, o momento de 

choque parece mais favorável à arbitragem pelo fundamento de B/M. 

Além disso, percebeu-se relação inversamente proporcional entre prêmio de risco e 

liquidez (Gráfico 6), exceto quando se tratava de retornos associados a baixo valor de mercado 

e alto B/M em momentos de recessão, casos nos quais a liquidez foi maior. 

 

4.2. Resultados Econométricos 

 

Para uma inferência mais precisa das variáveis mencionadas e seus aspectos temporais, 

foi rodada a regressão com dados em painel com um componente autoregressivo e outro de 

variância condicional (Tabela 1). Essa forma funcional foi aplicada em virtude da correção dos 

pressupostos de normalidade, homocedasticidade e autocorrelação serial. 

 

Tabela 1 – Regressão com Dados em Painel incluindo Variáveis Dummy CP 
Variável Coeficiente Erro Estatística z Significância 

RM-RF_CDI 0.275035 0.012051 22.82297 0.0000 

SMB -0.157627 0.011244 -14.01870 0.0000 

HML -0.024989 0.011553 -2.163102 0.0305 

WML -0.074570 0.012836 -5.809249 0.0000 
LIQ -0.020651 0.009204 -2.243638 0.0249 

Pré-Abertura Cambial 0.081865 0.018547 4.413898 0.0000 

Abertura Cambial 0.142468 0.026243 5.428801 0.0000 
Pós-Abertura Cambial 0.052583 0.019973 2.632718 0.0085 

Pré-Crise Financeira -0.005051 0.046484 -0.108671 0.9135 

Crise Financeira 0.136374 0.041553 3.281897 0.0010 
Pós-Crise Financeira 0.029799 0.021956 1.357251 0.1747 

AR(1) 0.747171 0.014392 51.91404 0.0000 

C 0.002860 0.000482 5.929557 0.0000 

RESID(-1)^2 0.151672 0.018657 8.129408 0.0000 
GARCH(-1) 0.705005 0.032875 21.44480 0.0000 

R-squared 0.736228 Mean dependent var 0.063067 

Adjusted R-squared 0.734626 S.D. dependent var 0.269089 

S.E. of regression 0.138620 Akaike info criterion -1.172279 
Sum squared resid 34.79922 Schwarz criterion -1.126956 

Log likelihood 1083.532 Hannan-Quinn criter. -1.155559 

Durbin-Watson stat 2.180132    

Fonte: Elaboração Própria com auxílio do Eviews 7 

 

Os resultados do modelo de Carhart (1997) com a incorporação da liquidez e das 

variáveis dummy (GARCÍA, 2013) evidenciam que os períodos antecedentes e consequentes à 

crise financeira internacional não foram significativos na determinação do prêmio de risco no 

modelo multifatorial, sendo cada um dos outros períodos positivos e significantes no curto 
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prazo. Esse resultado, em conjunto com os coeficientes negativos de tamanho e B/M, 

evidenciaram em curto prazo, no Brasil, o achado de Hu, Pan e Wang (2013). 

Em conjunto com a baixa liquidez identificada, explica-se o maior prêmio de risco pelo 

impulso em decorrência do choque, potencializando os ganhos no período de até doze meses 

devido às especulações naturalmente decorrentes dos eventos macroeconômicos (DAS, 

FREYBOTE e MARCATO, 2014), nesse caso, de quem busca se desfazer das suas posições 

no mercado de capitais, aumentando o retorno exigido por parte de quem compra e diminuindo 

os preços dos ativos devido a uma demanda menor relativamente à oferta. 

Pelas mesmas razões de atendimento aos pressupostos e adequação da forma funcional, 

acrescentando ao modelo ARMA(1,1) com variância condicional GARCH as variáveis dummy 

no longo prazo, observa-se que o prêmio de risco da ação foi influenciado negativamente pelos 

períodos marcados pela crise financeira internacional, comprovando que os efeitos positivos 

dos choques foram evidenciados apenas no curto prazo considerando a crise financeira, 

havendo overreaction em 60 meses (DEBONDT e THALER, 1985). No caso da abertura 

cambial, os efeitos sobre o mercado de ações foram benéficos tanto no curto como no longo 

prazo. 

 

Tabela 2 – Regressão com Dados em Painel incluindo Variáveis Dummy LP 
Variável Coeficiente Erro Estatística z Significância 

RM-RF_CDI 0.258154 0.004312 59.87054 0.0000 

SMB -0.022808 0.004247 -5.370480 0.0000 
HML -0.038488 0.004918 -7.826286 0.0000 

WML -0.023030 0.004572 -5.036698 0.0000 

LIQ -0.080996 0.004136 -19.58081 0.0000 
Pré-Abertura Cambial 0.088681 0.035327 2.510272 0.0121 

Abertura Cambial 0.249335 0.035366 7.050131 0.0000 

Pós-Abertura Cambial -0.014601 0.036315 -0.402070 0.6876 
Pré-Crise Financeira -0.129919 0.041024 -3.166896 0.0015 

Crise Financeira -0.199419 0.038038 -5.242656 0.0000 

Pós-Crise Financeira -0.286173 0.037673 -7.596247 0.0000 

AR(1) 0.972586 0.002250 432.3167 0.0000 
MA(1) -0.358044 0.012855 -27.85161 0.0000 

C 0.001401 0.000221 6.337791 0.0000 

RESID(-1)^2 0.042202 0.005620 7.509532 0.0000 

GARCH(-1) 0.865502 0.018809 46.01626 0.0000 
R-squared 0.902983 Mean dependent var 0.165126 

Adjusted R-squared 0.902821 S.D. dependent var 0.395008 

S.E. of regression 0.123138 Akaike info criterion -1.369159 
Sum squared resid 108.9616 Schwarz criterion -1.353864 

Log likelihood 4944.288 Hannan-Quinn criter. -1.363896 

Durbin-Watson stat 1.972307    

Fonte: Elaboração Própria com auxílio do Eviews 7 
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Levando em conta os resultados econométricos apresentados, pode-se inferir que 

mesmo no longo prazo, quando a grande massa de investidores (noise traders) estava otimista 

e agindo conforme eventos sistemáticos favoráveis, não houve retorno anormal para 

arbitradores que apostaram nos fundamentos patrimoniais, já que o B/M se mostrou negativo. 

Nesse caso, os bons momentos proporcionaram melhores resultados para empresas maiores e 

sobrevalorizadas em termos contábeis, caracterizando excesso de confiança e confirmando uma 

amplificação de desvios do valor fundamental das ações (HONG, KUBIK e FISHMAN, 2012). 

Em tempos adversos decorrentes do choque da crise financeira, entretanto, valeu a pena 

investidores mais atentos aplicarem em ações de empresas em situações de menor liquidez, 

neste caso realmente indicando subvalorização e proporcionando, cinco anos depois, retornos 

acima da média. Nesse horizonte temporal de longo prazo se contrariou no Brasil a evidência 

de Hu, Pan e Wang (2013) de melhores oportunidades de arbitragem em períodos normais. 

O pessimismo dos noise traders, causando diminuição significativa da liquidez em 

tempos de crise, balizou estratégias contrárias por parte de arbitradores mais atentos às 

tendências de mercado, fazendo com que baixos retornos compensassem em sessenta meses 

independentemente dos fundamentos dos modelos tradicionais. 

 

Tabela 3 – Testes de Comparação de Médias dos Períodos com LIQ e B/M 

Período 
Curto Prazo Longo Prazo 

LIQ t B/M t LIQ t B/M t 

D1 -0,578 -9,522 -0,0433 -1,731 -0,543 -13,584 0,0934 2,97 

D2 -0,592 -10,449 -0,099 -4,25 -0,511 -19,151 -0,236 -11,204 

D3 -0,443 -8,496 0,163 7,75 -0,222 -8,93 0,044 2,281 

D4 0,261 2,283 0,337 7,434 0,379 7,41 0,889 22,999 

D5 0,188 1,388 0,342 6,318 0,238 3,914 0,985 21,403 

D6 1,199 27,692 -0,164 -8,048 0,901 34,993 -0,321 -15,023 

R -0,503 -9,289 0,022 -1,469 -0,421 -16,448 -0,034 -1,704 

Fonte: Elaboração Própria com auxílio do SPSS 18.0 

 

Analisadas as tendências globais, na Tabela 3 se faz um comparativo do retorno 

diferencial conforme B/M com o fator de liquidez (LIQ) no curto e no longo prazo, tendo como 

referências os dois choques macroeconômicos analisados neste artigo. Cada média é 

acompanhada pelo resultado do teste de significância segundo a estatística t de Student não 

pareado. 

Em coerência com o resultado apresentado no Gráfico 5, o período antecedente à crise 

financeira internacional de 2008 (D4) e suas repercussões no Brasil, quando se verificou o 
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choque no mercado de ações (D5), foram os únicos intervalos nos quais se identificou tanto 

uma liquidez positiva como um retorno significativamente positivo das ações com alto B/M. 

Quem foi capaz (arbitradores) de perceber a oportunidade decorrente de ações com valor 

patrimonial subvalorizado já no período pós-abertura cambial (D3), em um momento de baixa 

demanda de mercado (liquidez negativa), pôde desfrutar de maiores retornos posteriores, 

especialmente no longo prazo. 

Em termos de liquidez, os que se posicionaram tardiamente (noise traders), já 

vivenciaram no período pós-crise financeira (D6) um regresso às condições normais previstas 

no modelo (Tabela 2), quando a liquidez das ações se potencializou concomitantemente a 

maiores retornos de empresas maiores e com baixo B/M. 

 

5. Conclusões 

 

Estimado o valor fundamental das ações a partir de tamanho, B/M e retornos passados 

(FAMA e FRENCH, 1993; CARHART, 1997), partiu-se do pressuposto teórico e balizado na 

eficiência de mercado (FAMA, 1970; 1991), que apenas um grupo de investidores, 

caracterizados como arbitradores (SHLEIFER e SUMMERS, 1990), conhecem esse valor e, 

portanto, apostam nos movimentos especulativos causados por noise traders (SHLEIFER e 

SUMMERS, 1990; MENDEL e SHLEIFER, 2011). Estes provocam desvios que, no longo 

prazo, tendem a retornar aos fundamentos, proporcionando ganhos aos arbitradores, 

confirmando estudos clássicos. 

Constatou-se da aplicação do modelo de regressão com dados em painel na versão 

ARMA(1,1) com variância condicional GARCH, aplicado em função de correção dos 

pressupostos da regressão, que os desvios dos fundamentos causados por noise traders se 

perpetuaram (HONG, KUBIK e FISHMAN, 2012), não sendo o valor contábil das ações a base 

de aplicação da massa de investidores no mercado de capitais brasileiro, o que Hong e Stein 

(1999) denominariam de momentum traders ou noise traders (MENDEL e SHLEIFER, 2011). 

Apesar desse resultado inicial, as oportunidades de arbitragem no Brasil, embora mais 

restritas, não foram escassas. Os momentos nos quais essa oportunidade se identificou 

corresponderam aos prenúncios e impactos da crise financeira internacional de 2008, nos quais 

ficaram claras as reversões dos retornos e assim demonstrando que aplicações em empresas 

perdedoras devido ao desequilíbrio sistemático proporcionaram os melhores ganhos em cinco 
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anos, contrariando as evidências apresentadas por Hu, Pan e Wang (2013) de melhores 

oportunidades de arbitragem em períodos normais. 

Em conjunto com essa tendência dos retornos, identificou-se que parte dos investidores, 

conceituados como arbitradores, aproveitou os momentos de subvalorização das ações 

conforme B/M em evidências tanto descritivas como inferenciais, ao se constatar que mesmo 

diante de choques de liquidez os aspectos fundamentalistas mantiveram resultados satisfatórios 

em termos de retorno. 

Confirmou essa impressão a realização dos testes de comparação de médias da liquidez 

e do retorno diferencial de B/M (vencedoras menos perdedoras) com os períodos marcados 

pelos choques e seus momentos adjacentes. Verificou-se que o seleto grupo de investidores que 

aplicou em ações com elevado B/M se beneficiou com um cenário de maior liquidez, quando 

se torna mais fácil negociar um ativo ao seu preço justo, e com a valorização dessas ações, as 

quais potencializaram os seus ganhos no longo prazo. 

Tal oportunidade, ao ser percebida pela maioria de investidores ou otsiders, na visão de 

Mendel e Shleifer (2011), aumentou a demanda por essas ações e elevou seu preço de mercado, 

fazendo com que o aumento de liquidez alcançasse os noise traders, que normalmente agem 

por impulso, consequentemente diminuindo os ganhos de quem observou tardiamente essa 

tendência, a saber, momentum traders (HONG e STEIN, 1999). 

Esses resultados comprovaram que foi no choque da crise onde surgiu a oportunidade 

de arbitragem, aproveitada por um grupo restrito de investidores normalmente denominados de 

insider traders. Quem se posicionou apenas nos momentos expansivos, ainda que comprando 

ações com alto valor patrimonial, não obteve ganhos anormais. 

Este artigo acrescentou à abordagem clássica a efetividade de um novo modelo de 

expectativa de retornos (ARMA/GARCH) em períodos de choques macroeconômicos 

relevantes no Brasil, sendo comprovadas as limitações dos fundamentos tradicionais para a 

média de investidores e eficácia desses modelos para um pequeno grupo de arbitradores. 
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