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RESUMO 

Esta pesquisa teve por objetivo desenvolver uma nova sistemática de otimização de portfólios a partir da premissa da 

existência de desvios comportamentais no mercado brasileiro. Foi criada uma carteira recomendada a partir da análise 

fundamentalista e, juntamente com as carteiras perdedoras e vencedoras, foram analisados os retornos nos 20 trimestres 

seguintes, utilizando-se de cinco métodos de otimização diferentes. Os resultados obtidos permitiram concluir que a 

sistemática proposta de monitoramento funciona melhor nas carteiras vencedoras, mas as carteiras de melhor desempenho 

no Brasil são aquelas baseadas em análises fundamentalistas, corroborando com a previsão de eficiência do mercado de 

capitais brasileiro. 
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1. INTRODUÇÃO 

No mercado de capitais e na teoria das finanças, se tem como pressupostos fundamentais a racionalidade dos 

investidores e a maximização da utilidade esperada. Sendo assim, a expectativa é de que os investidores tenham 

comportamentos racionais como impulsionadores de decisões de investimento, visando à obtenção de retornos mais altos 

a riscos menores. 

Esses pressupostos estão presentes já na década de 1950, quando da publicação de uma das mais importantes 

teorias de finanças, o trabalho seminal de Harry Markowitz (1952), intitulado “Portfolio Selection”, na qual o autor 

formula basicamente dois estágios para seleção de carteiras de investimentos. 

O primeiro estágio corresponde à seleção dos ativos que irão compor a carteira de investimentos (também 

chamada de portfólio), por meio de observação e análise do desempenho futuro esperado desses investimentos. Já o 

segundo estágio tem como foco otimizar o desempenho do portfólio através da ponderação do peso de cada ativo na 

carteira. Vale salientar que Markowitz (1952) tem como foco do seu trabalho o segundo estágio, desenvolvendo uma 

metodologia para otimizar o portfólio para o que se espera de um investimento racional: o maior retorno para determinado 

nível de risco ou o menor risco para determinado nível de retorno. 

Um dos pressupostos para que a Portfolio Selection Theory ocorresse na prática era o perfeito funcionamento do 

mercado, o qual o próprio autor considera como uma limitação do seu trabalho, tendo em vista imperfeições que podem 
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invalidar a hipótese de racionalidade do investidor (MARKOWITZ, 1952). Em uma evolução da análise desta perspectiva, 

Eugene Fama (1970) desenvolveu a Hipótese dos Mercados Eficientes (HME). 

De acordo com Fama (1970), em mercados com certo grau de ineficiência, classificados na HME como de nível 

fraco ou semiforte, os preços não refletem todas as informações disponíveis, gerando a possibilidade de se obter retornos 

acima da média, também chamados de retornos anormais, surgindo então o conceito de anomalia de mercado. 

Um dos conceitos de anomalia financeira que pode ser citado é aquele dado por Camargos e Barbosa (2003, p. 

49), segundo os quais anomalia é “a existência de padrões regulares de comportamento de retornos de títulos que não se 

enquadram em nenhuma das teorias subjacentes à eficiência de mercado”, sendo esses padrões explicados pelo fato de 

parte significativa dos investidores estar sujeita às mesmas informações. Desse modo, ainda que aleatoriamente, são 

identificados comportamentos irracionais no mercado, os quais se constituem como evidências desfavoráveis à HME. 

O trabalho seminal que teve como objetivo identificar desvios de comportamento dos investidores - os quais 

quebram o pressuposto de racionalidade - foi aquele realizado por Kahneman e Tversky (1979). Os autores mencionados 

desenvolveram a Teoria do Prospecto, segundo a qual as pessoas são incapazes de se basear na total racionalidade quando 

são colocadas sob situações de incerteza e confiam em atalhos heurísticos ou princípios genéricos, causando anomalias 

no mercado (comportamentos inesperados dos retornos quando consideradas a racionalidade dos mercados). 

A ocorrência de anomalias de mercado possibilita oportunidades de obtenção de retornos extraordinários a partir 

de variáveis não consideradas pelos modelos tradicionalmente utilizados na área de finanças para apreçamento de ativos, 

geralmente limitados a determinado período de tempo e incorporando apenas as variações do ativo em relação ao mercado. 

Desse modo, pode-se presumir que valores históricos de retornos das ações podem ser utilizados para prever 

ganhos futuros. Caso essa previsão indique uma tendência de manutenção dos retornos passados do ativo, trata-se do 

efeito Momentum, conforme evidenciado por Jegadeesh e Titman (1993) no mercado norte-americano. Por outro lado, 

quando ocorre uma reversão dos resultados passados, o efeito é conhecido como Overreaction, esperando-se 

comportamento dos retornos das ações em sentido contrário, de acordo com DeBondt e Thaler (1985). 

E por que se diz que essas variações nos preços dos ativos se caracterizam como efeitos comportamentais? Pode-

se começar a explicar justamente pelo conceito de Momentum, na denominação de Damodaran (2006), já que resultados 

favoráveis às empresas impulsionam número considerável de investidores a comprar suas ações, gerando movimentos 

ascendentes nos preços (efeito Momentum) até que o mercado verifique que o ativo está com preço de mercado acima do 

justo, sendo o momento no qual as cotações retornam aos seus fundamentos, revertendo seus resultados (Overreaction). 

Esse ajuste dos preços aos fundamentos geralmente ocorre em prazos mais longos, já que ações subvalorizadas 

atualmente, mas com potenciais oportunidades de crescimento, tendem a reverter seus resultados normalmente em um 

prazo mínimo de três anos e, de forma mais significativa, em cinco anos. 
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A partir da Teoria de Kahneman e Tversky (1979), podem ser identificados alguns dos comportamentos 

irracionais dos investidores. Por exemplo, Ferreira (2008) trata do excesso de confiança ou overconfidence, um desvio 

comportamental caracterizado pela crença de que tudo vai acontecer conforme o esperado. Outro desvio comportamental 

detalhado por Ferreira (2008) é o efeito manada, no qual os investidores imitam as atitudes de outros, sejam estes racionais 

ou não, e seguem o fluxo de compra ou venda de ações que estejam acontecendo. 

Este comportamento de manada constitui-se como uma das explicações para a ocorrência do efeito Momentum 

ou de manutenção dos retornos, pois havendo a expectativa de que o valor das ações siga uma tendência em determinados 

períodos, admite-se violação aos pressupostos da eficiência de mercado até mesmo na sua forma fraca, pois dados 

históricos de preços tornam-se preditivos de retornos futuros (FAMA, 1970). 

O comportamento de manada tem sido documentado, no curtíssimo prazo (diário e semanal), por Kudryavtsev, 

Cohen e Hon Snir (2012), os quais conceituam esse efeito como decorrente do ato de imitação de outros investidores. 

Chang, Cheng e Khorana (2000) modelaram o efeito manada, sendo este efeito mensurado a partir do desvio padrão dos 

retornos em relação à média de mercado em uma relação não linear. 

Se a escolha do efeito Momentum como uma estratégia para selecionar em quais ativos investir corresponde ao 

“primeiro estágio” da Teoria de Seleção de Portfólios de Markowitz (1952), a estratégia e a teoria apresentam-se em total 

conformidade, pois espera-se que ações vencedoras continuem com retornos positivos no curto prazo, e o processo do 

“segundo estágio” - de otimização da carteira através da determinação dos pesos - potencializa o efeito Momentum ao 

dar maior peso às ações que tragam para o resultado da carteira um maior retorno ao manter o mesmo nível de risco, ou 

um menor risco ao manter o mesmo nível de retorno. 

Já quando se escolhe o Efeito Overreaction como estratégia para a seleção dos ativos no “primeiro estágio”, 

esperando que no longo prazo (de três a cinco anos) ações perdedoras tragam maiores retornos que as vencedoras no 

mesmo período, o “segundo estágio” da Teoria de Seleção de Portfólios gera um conflito com esta escolha de estratégia 

de investimento, pois dará maior peso às ações que deram um maior retorno no passado ao mesmo nível de risco, sendo 

que o Overreaction espera um melhor desempenho das ações com os menores retornos no período de formação. 

Resultados tais como os de DeBondt e Thaler (1985) e os de Chopra, Lakonishock e Ritter (1992), os quais 

comprovam a existência do efeito Overreaction levam a um pensamento contraditório quando se reflete acerca do modelo 

de seleção de ativos de Markowitz (1952), pois os ativos selecionados para a carteira são aqueles que possuem a “melhor” 

relação entre risco e retorno, buscando o maior retorno ao menor risco possível no período de formação (primeiro ano). 

Esta melhor relação é a questão contraditória de acordo com o Overreaction, pois ao seguir esta estratégia, 

buscam-se as ações com desempenho ruim no período de formação, com a expectativa de reversão dos retornos no longo 

prazo. Entretanto, quando se considera o modelo de Markowitz (1952) para a definição dos pesos de cada ativo na carteira, 
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ao buscar o ponto de mínima variância mantendo-se o mesmo nível de retorno, as ações com maior peso na carteira serão 

aquelas que têm um retorno maior e uma menor variância, indo contra a ideia de investimento em Overreaction. 

Diante da possibilidade de se explicar a ocorrência dos efeitos Momentum e Overreaction através do efeito 

manada e do excesso de confiança, assim como fizeram Statman et. al. (2006) e Jegadeesh e Titman (2011), é nesta 

“melhor relação entre risco e retorno no período de formação” que se encontra o cerne desta pesquisa.  

Tendo em vista que a aplicação da Teoria de Seleção de Portfólios de Markowitz (1952) pode trazer contradições 

quando da utilização em conjunto com estratégias de investimentos baseadas em anomalias de mercado causadas pelo 

efeito manada e pelo excesso de confiança (desvios comportamentais), então o segundo estágio da Teoria de Seleção de 

Portfólios deveria ser utilizado com uma sistemática diferente, a qual considerasse esses efeitos comportamentais. 

Sendo assim, apresenta-se a pergunta de pesquisa: Será que uma sistemática de otimização de portfólios que 

acompanhe o dinamismo do efeito manada e do excesso de confiança no mercado de capitais brasileiro pode melhorar o 

retorno do investimento em relação ao método de Markowitz (1952) de seleção de portfólios? 

Desta forma, o objetivo geral desta pesquisa é desenvolver uma sistemática de otimização de portfólios que 

acompanhe o dinamismo do efeito manada e do excesso de confiança, caso estes estejam presentes no mercado de capitais 

brasileiro. 

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

A primeira seção deste Referencial Teórico trata das Teorias de Finanças Clássicas. A segunda seção trata das 

Teorias de Finanças Comportamentais, as quais se opõem aos pressupostos de eficiência de mercado e de racionalidade 

do investidor, e de como os efeitos Herd Behavior e Momentum podem ser explicados por estas teorias. Por fim, na 

terceiro seção sistematizam-se os estudos já realizados sobre modelos de seleção de portfólios comportamentais, de 

pesquisadores que buscaram ao longo dos anos adaptar o modelo proposto por Markowitz (1952), constituindo-se como 

ponte entre o referencial teórico e a metodologia proposta, no sentido de identificar o ineditismo da pesquisa na ideia de 

que ainda não foi desenvolvido sistemática de otimização de portfólios que busca maximizar o retorno esperado por meio 

da observação de desvios comportamentais nos preços. 

 

2.1 Finanças Clássicas e a Portfolio Selection Theory 

O estudo de Finanças Clássicas começa em 1952, quando da publicação do trabalho seminal de Harry Markowitz 

(1952), intitulado “Portfolio Selection”, ou Teoria de Seleção de Portfólios, na qual o autor formula basicamente dois 

estágios para seleção de carteiras de investimentos. 

O primeiro estágio corresponde à seleção dos ativos que irão compor o portfólio, através da observação e da 

análise do desempenho futuro esperado dos títulos. Já o segundo estágio tem como foco otimizar o desempenho do 
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portfólio através da ponderação do peso de cada título na carteira. Vale salientar que Markowitz (1952) tem como foco 

do seu trabalho o segundo estágio, desenvolvendo uma metodologia para otimizar o portfólio para o que se espera de um 

investimento racional: o maior retorno para determinado nível de risco ou o menor risco para determinado nível de retorno. 

O retorno da carteira, conforme demonstrado pelo autor supramencionado, é calculado como a média ponderada 

dos retornos individuais dos ativos, onde o peso de cada ativo na carteira é arbitrado pelo investidor (equação 1). 





n
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                                                      (1) 

Onde: RC é o retorno da carteira C; Ri é o retorno de cada ativo i; e Wi é a participação de cada ativo i na carteira C. 

Já o risco da carteira é medido pela variância da mesma, tal como estabelecida pelo autor, e envolve os pesos 

dos ativos, além da contribuição de cada um deles para o risco da carteira, mensurada pela variância, e a covariância entre 

cada par de títulos componente da carteira, conforme expresso na equação 2 abaixo. 
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Onde: VARC é a variância da carteira C; Wi é a participação de cada ativo i na carteira C; Wj é a participação de cada 

ativo j na carteira C; e σij representa a covariância entre o par de ativos i e j, se i diferente de j; ou representa a variância 

do ativo i, se i igual a j. 

No plano geométrico, Markowitz (1952) demonstrou o conceito de fronteira eficiente para uma carteira com 

quatro ativos a partir de um plano tridimensional, generalizando este para uma carteira com n ativos. Para se definir a 

fronteira eficiente de um portfólio, é necessário estimar o seu retorno esperado, chamado de E (Ri), bem como o seu risco 

esperado. De acordo com Markowitz (1952), o retorno esperado de uma carteira é medido pela média ponderada dos 

retornos esperados de cada ativo que compõe essa carteira, enquanto que o risco esperado é medido pela variância da 

carteira, a qual é calculada pela soma da variância individual de cada ativo com as covariâncias entre os ativos, par a par.  

Sem a pretensão de exaurir todos os estimadores possíveis de retorno esperado, prossegue-se a revisão teórica 

com a descrição de um estimador do retorno esperado de um ativo - o qual é baseado no prêmio pelo risco do ativo - e 

muito conhecido no mercado: o Capital Asset Pricing Model (CAPM), ou Modelo de Precificação de Ativos de Capital, 

o qual foi desenvolvido por Sharpe (1964), Lintner (1965) e Mossin (1966), e pode ser calculado como:                                                     

]-)([+=)( fmifi RREβRRE                                                              (3) 

Onde: E(Ri) é a esperança de retorno do ativo i; Rf é o retorno do ativo livre de risco; βi (beta) é a relação entre a variação 

do retorno do ativo i e a da carteira de mercado; e  E(Rm) é a esperança de retorno da carteira de mercado. 

Desta forma, é possível estimar o retorno esperado de um ativo como uma soma entre o retorno do ativo livre de 

risco e o prêmio pelo risco do ativo, o qual consiste na diferença de ganhos entre o retorno esperado do mercado e o Rf, 

ajustado pelo fator de risco do ativo (beta). Tendo então se desenvolvido um conceito de estimador do retorno esperado 
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dos ativos por meio do CAPM, os dados gerados por este podem ser então utilizados para calcular o retorno esperado da 

carteira, e os dados históricos de retorno dos ativos são utilizados para calcular a variância de cada um deles e o desvio-

padrão da carteira, sendo esta a medida de risco. 

Markowitz (1952) constatou que o risco de uma carteira era inferior à soma dos desvios padrão dos títulos 

individuais componentes dessa carteira e, dessa forma, evidenciou os benefícios da diversificação dos ativos em uma 

carteira. Já Sharpe (1964) explicou o benefício da diversificação a partir da divisão do risco em duas partes: (1) o risco 

sistemático ou não diversificável; e (2) o risco não sistemático ou diversificável. 

O fator β representa o risco sistemático do ativo, o qual é o risco inerente às variações do mercado, não sendo 

possível controlá-lo. Já o risco não sistemático é aquele que está ligado às características específicas da empresa, e que 

pode ser reduzido por meio da diversificação dos ativos que compõem o portfólio. 

Tanto Sharpe (1964) como Markowitz (1952) afirmaram em seus estudos o fato de que, para que seus modelos 

funcionassem, tinha-se como pressuposto o perfeito funcionamento do mercado, o qual Markowitz (1952) considera como 

uma limitação do seu trabalho, tendo em vista que há imperfeições no mercado que podem invalidar a hipótese de 

racionalidade do investidor. Em uma evolução da análise desta perspectiva, Eugene Fama desenvolveu a Hipótese dos 

Mercados Eficientes – HME (1970). 

De acordo com Fama (1970), em mercados com certo grau de ineficiência, classificados na HME como de nível 

fraco ou semiforte, os preços não refletem todas as informações disponíveis, gerando a possibilidade de se obter retornos 

acima da média, também chamados de retornos anormais, surgindo então o conceito de anomalia de mercado. 

Um dos conceitos de anomalia financeira que pode ser citado é aquele dado por Camargos e Barbosa (2003, p. 

49), segundo os quais anomalia é “a existência de padrões regulares de comportamento de retornos de títulos que não se 

enquadram em nenhuma das teorias subjacentes à eficiência de mercado”, sendo esses padrões explicados pelo fato de 

parte significativa dos investidores estar sujeita às mesmas informações. A ocorrência de anomalias de mercado possibilita 

oportunidades de obtenção de retornos extraordinários a partir de variáveis não consideradas pelos modelos 

tradicionalmente utilizados na área de finanças para apreçamento de ativos. 

 

2.2 Herd Behavior e suas bases comportamentais 

O trabalho seminal de Kahneman e Tversky (1979), que trata acerca da Teoria do Prospecto, se contrapõe à 

hipótese de racionalidade do investidor, trazendo uma possível explicação para os níveis de ineficiência dos mercados de 

capitais e suas anomalias. A partir da Teoria de Kahneman e Tversky (1979), podem ser identificados alguns dos 

comportamentos irracionais dos investidores. Por exemplo, de acordo com Ferreira (2008), um dos principais 

comportamentos identificado é o excesso de confiança, originalmente denominado overconfidence, um desvio 

comportamental caracterizado pela autoconfiança e pela crença de que tudo vai acontecer conforme o esperado. Outro 
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desvio comportamental detalhado por Ferreira (2008) é o efeito manada, no qual os investidores imitam as atitudes de 

outros, sejam estes racionais ou não, e seguem o fluxo de compra ou venda de ações que estejam acontecendo. 

Levando em consideração os resultados dos estudos de autores clássicos, a estratégia de Momentum é 

fundamentada no curto prazo, consistindo nas expectativas dos investidores para os quais ações que apresentaram 

valorização significativa no passado recente tendem a continuar crescendo no futuro, sendo um dos estudos clássicos 

nessa temática o de Jegadeesh e Titman (1993) no mercado norte-americano, cuja evidência é de manutenção dos retornos 

nos três, seis, nove e doze meses seguintes à formação das carteiras. 

Apresentando evidências de que o efeito momentum não se tratou de um resultado enviesado inerente ao período 

documentado por Jegadeesh e Titman (1993), que foi de 1965 a 1989, os mesmos autores sustentam que o efeito continuou 

nos anos de 1990 (JEGADEESH e TITMAN, 2001), sendo agora analisado com maior ênfase aos aspectos 

comportamentais possivelmente explicativos da manutenção dos retornos no curto prazo. De forma complementar, 

confirmam o efeito overreaction no período de treze a sessenta meses, corroborando com os resultados de autores como 

Debondt and Thaler (1985) e Chopra, Lakonishok and Ritter (1992). 

Os autores clássicos dessa estratégia voltam a tratar sobre o assunto enfatizando a atualidade da estratégia e que 

a mesma se constitui como uma das mais fortes evidências contra a eficiência de mercado (JEGADEESH e TITMAN, 

2011). Buscando demonstrar fatores explicativos dessa anomalia de mercado, fazem um levantamento dos principais 

estudos já realizados demonstrativos dos antecedentes teóricos e empíricos do efeito Momentum, sendo o fator 

comportamental um dos principais causadores da manutenção de ganhos. 

Esse comportamento de seguir impulsivamente o fluxo das negociações tem sido documentado, no curtíssimo 

prazo (diário e semanal), como um comportamento de rebanho (herd behavior) ou efeito manada. Kudryavtsev, Cohen e 

Hon Snir (2012) conceituam esse efeito como decorrente do ato de imitação de outros investidores em detrimento das 

próprias crenças e informações sobre os ativos. 

O herd behavior havia sido modelado anteriormente conforme estudo de Chang, Cheng e Khorana (2000), sendo 

o efeito mensurado a partir do desvio padrão dos retornos em relação à média de mercado em uma relação não linear. Os 

autores esclarecem sobre a pressuposição de linearidade dos modelos tradicionais de apreçamento de ativos, 

fundamentados na Hipótese de Eficiência de Mercado (HEM) segundo a qual o preço refletiria toda informação disponível 

e não haveria anomalias como o efeito manada. 

 

2.3 Finanças Comportamentais e Seleção de Carteiras 

Os retornos anormais (muito acima ou muito abaixo da média de mercado) não podem ser explicados por uma 

situação de equilíbrio, indicando uma ineficiência de mercado, que pode ser causada por diversos fatores. Entre eles, o 

principal é a quebra do pressuposto de maximização da utilidade esperada pelo investidor, indicando não ser totalmente 
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racional em virtude de desvios comportamentais, conforme estudado por Kahneman e Tversky (1979) no 

desenvolvimento da Teoria do Prospecto. 

Nessa base, Shefrin e Statman (1994) desenvolveram a Behavioral Asset Pricing Model (BAPM) ou Teoria 

Comportamental de Precificação de Ativos de Capital, tendo em vista que no mercado financeiro não atuam apenas os 

investidores racionais tratados por Markowitz (1952) e Sharpe (1964), mas também os noise traders, investidores 

tipicamente irracionais.  

Os autores supracitados informam que existe uma propriedade de direcionamento único dos preços, que é a 

quantidade de informações necessárias para gerar mudanças na distribuição dos retornos, e que os noise traders incluem 

no mercado um segundo direcionamento dos preços, o seu afeto, tomando decisões que não são baseadas em informações 

fundamentalistas das empresas e nem em dados históricos dos preços, e sim em emoções, contribuindo para a ineficiência 

de mercado e ocorrência de anomalias (SHEFRIN e STATMAN, 1994, p. 324). Sendo assim, calculam o retorno esperado 

de um ativo pelo CAPM mais uma expectativa de retorno anormal. 

Shefrin e Statman (1994) salientam que, se os mercados não são eficientes, os investidores estão calculando 

então os betas dos ativos em relação a uma carteira de mercado ineficiente, o qual pode ser representado por βi e significa 

o verdadeiro Beta do ativo i. Se existe uma carteira de mercado ineficiente, é possível montar uma carteira de mercado 

eficiente, que será a carteira de referência. Então surge na pesquisa dos autores supracitados o conceito de βM, o qual 

significa a relação entre a carteira de mercado eficiente e a carteira de mercado ineficiente (real). Se βM igual a 1, significa 

que a carteira de mercado real é eficiente. Portanto, quando se faz a razão (βi / βM), a relação com a carteira ineficiente 

é retirada, “corrigindo o Beta”, conforme dizem os próprios autores. 

Os autores supramencionados voltam a pesquisar na área de finanças comportamentais alguns anos mais tarde 

(SHEFRIN e STATMAN, 2000), desenvolvendo a Behavioral Portfolio Theory (BPT), ou Teoria de Carteiras 

Comportamentais, a qual é baseada na estrutura de contabilidade mental, desenvolvida a partir da Teoria do Prospecto. 

Segundo Kahneman e Tversky (1979), a contabilidade mental é o processo pelo qual os indivíduos visualizam 

seus investimentos em contas separadas, conforme os objetivos definidos para cada um, levando à ineficiência e à 

irracionalidade do processo de decisão acerca dos investimentos. Desta forma, Shefrin e Statman (2000) desenvolvem a 

BPT considerando primeiramente que há uma única conta mental, a BPT–SA (Single Account), e depois considerando 

que os investidores dividem seus investimentos em duas contas mentais: aquela que busca evitar a pobreza e aquela que 

busca a geração de riqueza, criando então a BPT-MA (Multiple Account). 

Os autores supracitados informam as diferenças entre os investidores que se baseiam na média-variância, no 

CAPM e na BPT. Enquanto investidores que se baseiam na média-variância buscam ativos com esta melhor relação, 

aqueles baseados no CAPM têm carteiras formadas por ativo livre de risco e a carteira de mercado. Por fim, aqueles que 
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se baseiam na BPT consideram a esperança de riqueza, níveis de aspiração e probabilidades de ocorrerem, investindo ao 

mesmo tempo em títulos e em bilhetes de loteria (op. cit., p. 128). 

Enquanto que em Markowitz (1952) os pesos são definidos de forma a maximizar o retorno esperado para um 

dado nível de risco, na BPT-SA a fronteira eficiente é obtida maximizando o retorno esperado para um dado nível de 

probabilidade de que o retorno esperado seja menor do que o nível aspirado “A”. 

Mais recentemente, Das et. al. (2010) integraram as teorias de portfólio de Markowitz (1952) e Shefrin e Statman 

(2000) em uma nova estrutura de contabilidade mental, a qual demonstra uma equivalência matemática entre a média-

variância e a BPT através do conceito de contabilidade mental. Segundo os autores, o objetivo da pesquisa é encontrar a 

carteira ótima tendo como percepção de risco a probabilidade de não se alcançar objetivos específicos definidos em cada 

conta mental. 

Das et. al. (2010, p. 2) salientam que cada conta mental tem uma fronteira eficiente específica, baseada na sua 

expectativa de retorno e na probabilidade de não se alcançar o nível desejado, e que nesta situação os investidores podem 

desejar correr riscos, enquanto que na abordagem de média-variância os investidores são sempre avessos ao risco. 

Ao verificar que as abordagens de média-variância e da BPT são matematicamente equivalentes, Das et. al. 

(2010) demonstram que os subportfólios de cada conta mental têm um coeficiente implícito de aversão ao risco, e que os 

investidores são mais aptos a informar seus objetivos financeiros do que seu nível de aversão ao risco, e mais ainda 

quando estes estão divididos em contas mentais. 

Entretanto, os resultados da pesquisa de Das et. al. (2010) que mais se aplicam a esta pesquisa consistem no fato 

de comprovarem que combinações de subportfólios eficientes no plano de média-variância resulta em um portfólio 

agregado eficiente. Como a abordagem de contabilidade mental é matematicamente equivalente à de média-variância, 

subportfólios baseados na contabilidade mental também são eficientes no plano de média-variância. 

 

3. METODOLOGIA 

De forma a contextualizar como as bases teóricas desenvolvidas contribuíram para a formulação das hipóteses 

de pesquisa, relembra-se aqui o objetivo geral desta pesquisa, que é buscar o desenvolvimento de uma sistemática de 

otimização de portfólios que acompanhe o dinamismo do efeito manada e do excesso de confiança, caso estes estejam 

presentes no mercado de capitais brasileiro. 

Para o desenvolvimento destas hipóteses, ao examinar as principais referências teóricas nas áreas de Finanças 

Clássicas e Finanças Comportamentais, percebeu-se uma possível relação entre a situação de mercado em equilíbrio 

proposto por Sharpe (1964) durante a formulação do CAPM, e a Teoria Comportamental de Precificação de Ativos de 

Capital ou BAPM, proposta por Shefrin e Statman (1994). O estudo em conjunto de ambas as teorias de precificação de 

ativos de capital (baseadas nas Finanças Clássicas e nas Finanças Comportamentais) e dos efeitos Momentum e 
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Overreaction trouxe a inclinação de se formular uma simulação acerca de como se movimentam os ativos de capital no 

plano de média-variância. 

Observando as bases teóricas analisadas e apresentadas no Referencial Teórico, reflete-se que, possivelmente, 

os ativos movimentam suas posições no plano de média-variância, e que pelo fato de os mercados não estarem em 

equilíbrio devido à quebra do pressuposto de racionalidade do investidor, eles possivelmente não se movimentam de 

forma a apenas transformar a fronteira eficiente de uma curva para uma relação linear, conforme Sharpe (1964). 

Desta forma, reflete-se que - possivelmente - os ativos ao longo do tempo movimentam suas posições no plano 

de média variância no sentido de construir este equilíbrio proposto por Sharpe (1964), mas que por conta da atuação dos 

noise traders, a posição de cada ativo fica alternando entre acima da linha de mercado de capitais e abaixo da mesma 

linha, passando pela fronteira eficiente em alguns momentos durante esta movimentação. Por conta desta movimentação 

que vai de um ponto acima da linha de mercado de capitais a um ponto abaixo, de forma constante, é que acontece os 

efeitos Momentum e Overreaction. 

Devido a essas movimentações, se supõe que ocorrem os efeitos Momentum e Overreaction de forma regular, 

com uma possível explicação de que a inversão das relações entre os betas dos ativos vencedores e dos ativos perdedores 

ocorre por conta da atuação dos noise traders no mercado. Esta suposição corrobora com os estudos de Black, Jensen e 

Scholes (1972) e de DeBondt e Thaler (1985), os quais afirmam que os betas dos ativos variam ao longo do tempo. 

Portanto, a partir desta contextualização realizada entre o objetivo de pesquisa e as bases teóricas estudadas, foi 

possível formular as hipóteses deste estudo, de maneira a deixar claro o que está sendo testado. Desta forma, são três as 

hipóteses a serem testadas. 

A primeira hipótese é que há diferença significativa e com correlação negativa entre os retornos das ações 

negociadas na BM&FBOVESPA nos períodos de formação das carteiras (doze meses) e os rendimentos verificados nos 

sessenta meses posteriores, indicando a existência do Overreaction no mercado de capitais brasileiro entre 1995 e 2015. 

Para não rejeição da referida hipótese, foi replicada a metodologia utilizada pelos autores Debondt e Thaler (1985) e 

Chopra, Lakonishok e Ritter (1992) para o mercado de capitais brasileiro. 

Não sendo rejeitada a hipótese de Overreaction no mercado brasileiro, significa que as ações vencedoras 

(perdedoras) passam a ser perdedoras (vencedoras) no longo prazo (de três a cinco anos). Como o estudo é desenvolvido 

como em uma cadeia, na qual uma etapa depende da outra, a não rejeição da hipótese de Overreaction reforça a segunda 

parte deste estudo, a qual busca justificativas para a ocorrência desta anomalia. 

Já que uma parte do retorno da ação pode ser causada pela subvalorização dessa ação, enquanto que outra parte 

pode ser causada pelos desvios de comportamento dos noise traders, é necessário escolher modelos que prevejam estes 

retornos. Para a identificação do retorno causado por essa subvalorização, escolheu-se o Modelo de Cinco Fatores de 

Fama e French (2015). A diferença entre o retorno observado e o previsto pelo referido modelo foi denominado de retorno 
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anormal, e então analisado se esse retorno anormal é causado pelos desvios de comportamento dos noise traders através 

da metodologia de Chang, Cheng e Khorana (2000). 

Desta forma, define-se a Hipótese II desta pesquisa: Há diferença significativa entre os retornos observados das 

ações no período de 1995 a 2015 e aqueles previstos pelo modelo de Cinco Fatores de Fama e French (2015), sendo esta 

diferença explicada pela atuação dos noise traders, conforme método de Chang, Cheng e Khorana (2000). 

Tendo visto isso, parte-se para a construção da hipótese que traz em si a parte central desta pesquisa, a qual 

consiste no desenvolvimento de uma sistemática de otimização de portfólios que acompanhe o dinamismo desses efeitos 

comportamentais no mercado de capitais, potencializando os retornos das carteiras de investimentos. Esta sistemática 

proposta tem por base a não rejeição das Hipóteses I e II, buscando assim um método que dê maior peso na carteira aos 

ativos que estejam subvalorizados devido à atuação dos noise traders no mercado, ou seja, identificando o ponto em que 

a expectativa de retorno irá se reverter e, portanto, maximizando a expectativa de retorno da carteira. 

Após a formulação da sistemática de otimização, será verificado se os retornos das carteiras analisadas são 

significativamente maiores pela proposta de otimização ou se o modelo tradicional de otimização proposto por Markowitz 

(1952) é um melhor estimador. Com base neste conceito, define-se a Hipótese III: Há diferença significativa entre os 

retornos das carteiras otimizadas conforme o método de Markowitz (1952) de seleção de portfólios e pela sistemática 

proposta, a qual considera o dinamismo dos efeitos comportamentais no mercado brasileiro, no período de 1995 a 2015. 

A não rejeição das três hipóteses propostas nesta pesquisa cria uma lógica coerente de que ocorre o efeito 

Overreaction no mercado de capitais brasileiro, sendo parte desta anomalia explicada pelos desvios de comportamento 

dos noise traders e que, portanto, é possível se utilizar deste conhecimento para maximizar o retorno de carteiras de 

investimento através de uma sistemática de otimização de portfólios que acompanhe este dinamismo. 

Este paper concentra-se apenas no detalhamento da Hipótese III, refletindo-se inicialmente nos resultados 

obtidos para as hipóteses anteriores. Considera-se que a maior parte deste artigo é apresentada nas seções a seguir, tendo 

em vista tratar-se de uma proposta metodológica. 

 

3.1 Coleta e Organização da base de dados 

Para testar as hipóteses propostas, foi realizada uma aplicação empírica, e para isso o universo considerado é a 

base de dados dos ativos negociados na Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros (BM&FBOVESPA), no período de 1995 

a 2015, acessada por meio do sistema Economática. 

Do universo definido, a seleção da amostra que compõe a análise foi definida através da realização das seguintes 

exclusões, aplicadas a cada período analisado: (1) O tipo de ativo analisado são ações de instituições não bancárias 

(excluídas ADR´s, Índices, ações do Setor Economática denominado “Finanças e Seguros” e outros tipos de ativos); (2) 

as ações devem ter status de negociação ativo (portanto, excluem-se as canceladas); e (3) para consistência dos dados 
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necessários à análise estatística em termos de liquidez, foram consideradas apenas aquelas que apresentem no mínimo 

uma negociação mensal na formação. 

Toda a base de dados foi ajustada por inflação até a última data disponível dos dados, que é 21 de setembro de 

2016, e além disso ajustada por proventos, incluindo os dividendos. Estes ajustes são feitos automaticamente no sistema 

Economática. 

Tendo sido definida a amostra, parte-se para a definição das variáveis necessárias à análise. Como todas as 

hipóteses têm como foco que retornos passados são preditivos de retornos futuros, a principal variável é o retorno das 

ações. A variável “retorno”, é suficiente para a análise da hipótese I. Já a Hipótese II necessita de mais seis variáveis, 

necessárias à construção do modelo de Cinco Fatores de Fama e French (2015). 

De forma a subsidiar a montagem da sistemática proposta de otimização de carteiras (análise da Hipótese III), 

mais duas variáveis precisaram ser coletadas, sendo uma delas o Beta (β), e a outra é o volume negociado, tanto em termos 

de quantidade de ações negociadas como de volume em dinheiro, com a finalidade de acompanhar a liquidez das carteiras 

que serão formadas para a análise e para ser utilizada como variável de decisão. Toda a base de dados aqui descrita foi 

montada em planilhas eletrônicas do Microsoft Excel 2010, sendo uma planilha para cada período de análise. 

No intuito de testar a hipótese I proposta, foram criadas carteiras vencedoras e perdedoras no mercado de capitais 

brasileiro - compostas pelas 15 ações com os maiores retornos no ano de formação, e as 15 ações com os menores retornos 

no ano de formação, respectivamente – e analisados os seus retornos nos cinco anos seguintes. 

A quantidade selecionada de 15 ações por carteira corrobora com os estudos de Brito (1989) e Ceretta e Costa Jr 

(2006) acerca da quantidade ideal de ativos que tornam uma carteira diversificada no mercado de capitais brasileiro 

(balanceando redução do risco não-sistemático e custos de transação). 

De forma a se ter uma maior quantidade de dados e gerar uma amostra mais significativa, as carteiras vencedoras 

e perdedoras foram criadas todos os anos, durante 16 anos (de 1995, quando da implantação do Plano Real, até o ano de 

2010), e analisadas nos cinco anos seguintes (1996 – 2000 para a primeira carteira e 2011 – 2015 para a última carteira). 

Sendo assim, o total de carteiras a serem analisadas na Hipótese I é de 32, sendo 16 delas vencedoras em seu 

período de formação e 16 perdedoras no mesmo período.  

 

3.2 Processos de otimização das carteiras de controle 

Uma vez analisadas as Hipóteses I e II, foram obtidas informações suficientes para propor uma nova sistemática 

de otimização dos portfólios, através da definição da periodicidade de rebalanceamento dos pesos das ações na carteira e 

dos indicadores que seriam acompanhados para que se tomasse a decisão de mudança dos pesos ou não. 

Entretanto, antes de demonstrar os procedimentos metodológicos da sistemática de otimização aqui 

desenvolvida, apresenta-se nesta seção os processos de otimização das Carteiras de Controle, ou seja, as carteiras que 
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foram utilizadas como ferramenta comparativa, de forma a avaliar se a sistemática criada traz ou não um desempenho 

maior em termos de retorno de longo prazo do que os métodos tradicionais de otimização. 

Destaca-se a necessidade de se esclarecer os estimadores de retorno e de risco das carteiras, independente do 

processo de otimização utilizado (se os tradicionais ou com a sistemática proposta). Aqui não se tem a pretensão de 

modificar os estimadores de risco (variância da carteira) e retorno (média ponderada dos retornos individuais dos ativos) 

tradicionalmente utilizados por Markowitz (1952), pois faria a pesquisa seguir por outro caminho, sendo o foco aqui na 

alteração do processo de otimização (técnicas para definir os pesos das ações na carteira). 

Para esta fase da análise, foram selecionadas as carteiras vencedoras e perdedoras, compostas respectivamente 

pelas 15 ações com os maiores retornos no período de formação e as 15 ações com os menores retornos no período de 

formação. Como a base de dados permite 16 iterações, resultam 32 carteiras a serem analisadas. Além disso, a carteira 

criada para a aplicação da sistemática proposta também passou pelos processos tradicionais de otimização. Portanto, 

contabilizam-se 48 carteiras, sendo 16 vencedoras, 16 perdedoras e 16 criadas (recomendadas) para a aplicação da 

sistemática desenvolvida. Como estas 48 carteiras passaram por três processos de otimização diferentes, foram 48 x 3 = 

144 carteiras com métodos diferentes sendo monitoradas. 

As carteiras formadas passaram por dois processos tradicionais de otimização, para verificar qual deles geraria 

a maior performance de retorno. São duas as formas tradicionais selecionadas para ponderar a carteira: (1) carteira 

igualmente ponderada, na qual os pesos são iguais para todos os ativos (1/N); e (2) carteira ponderada pela média-

variância (MARKOWITZ, 1952), buscando minimizar o risco ao manter o mesmo nível de retorno. Vejamos cada uma 

delas. Acerca da carteira igualmente ponderada, o peso de cada ativo na carteira é determinado pela igual participação de 

cada uma das ações na carteira. 

Já acerca da carteira de média-variância, Markowitz (1952) determinou uma função de minimização do risco 

ao manter o mesmo nível de retorno, ou de maximização do retorno para um dado nível de risco. Sendo assim, 

considerando-se o mesmo nível de risco calculado para a carteira igualmente ponderada, os pesos dos ativos na carteira 

de média-variância foram determinados por: 

)(= max
1

CfW R
tF

CMedV
                                                                        (4) 

Onde: WCMedV é o peso de cada ativo i na carteira medido pelo método de média-variância; f(maxRc) é a função de 

maximização do retorno da carteira (RC); e Ft-1 é o período de formação, mantendo-se todas as outras variáveis constantes. 

Vale considerar que, para os dois casos de ponderação supracitados e para o que vier a ser elaborado, existem 

duas condições de restrição: (1) ∑ 𝑊𝑖
𝑁
𝑖=1 = 1, o que significa que a soma dos pesos das ações na carteira deve ser igual a 

100%; e (2) 𝑊𝑖 ≥ 0, o que significa que nenhum peso das ações pode ser negativo. Além disso, no caso da otimização 

pela média-variância e na sistemática proposta que vier a ser elaborada, uma terceira restrição consiste em manter ou 
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diminuir o risco em relação à carteira igualmente ponderada. Todas as otimizações foram calculadas no Solver, um 

suplemento do Microsoft Excel 2010, assim como fizeram Gonçalves Júnior, Pamplona e Montevechi (2002). 

 

3.3 Sistemática Proposta de Otimização de Portfólios 

Uma vez analisadas as Hipóteses I e II, foram obtidas informações para alimentar os dados necessários à nova 

sistemática de otimização dos portfólios, através da análise periódica desses indicadores para decisão de rebalanceamento 

dos pesos das ações na carteira. Estes indicadores e a expectativa de resultado para cada um deles (conforme a literatura) 

estão apresentados no Quadro 1. 

Quadro 1 – Indicadores para Montagem da Sistemática de Otimização de Portfólios 

Variável Categoria Participação Expectativa 

Retorno Observado 

da ação (Ri) 
Variável Dependente 

Monitoramento e 

Pontuação 
Variável Dependente 

Valor de Mercado 

(VM) 
Fundamentalista Pontuação 

Quanto menor for, maior a 

expectativa de retorno 

Book-to-Market 

(BM) 
Fundamentalista Pontuação 

Quanto maior for, maior a 

expectativa de retorno  

Rentabilidade Operac. 

PL (OP) 
Fundamentalista Pontuação 

Quanto maior for, maior a 

expectativa de retorno 

Taxa de Cresc. 

do Ativo (INV) 
Fundamentalista Pontuação 

Quanto menor for, maior a 

expectativa de retorno 

Beta da ação 

(β) 
Relação com o Mercado Monitoramento 

Se varia, indica mudança de 

expectativa do retorno 

Volume Negociado 

em Qtde. (Volq) 
Liquidez Monitoramento 

Analisar em conjunto com a 

Correl_CSAD 

Volume Negociado 

em R$ (Vold) 
Liquidez Monitoramento 

Analisar em conjunto com a 

Correl_CSAD 

Correlação entre 

CSAD e Rm2 

(Correl_CSAD) 

Comportamento dos noise 

traders 
Monitoramento 

Se for negativa e significativa, 

indica atuação dos noise traders 

Fonte: Elaboração própria 

A proposta da sistemática de monitoramento consiste na definição de um critério de pontuação das ações para 

selecionar as 15 ações que farão parte da carteira a ser acompanhada e então otimizá-la e monitorá-la. Este critério de 

pontuação é dividido em duas partes, sendo a primeira delas referente à criação de uma medida que indique uma vantagem 

fundamentalista de se investir naquela ação, enquanto que a segunda medida consiste em avaliar todo o contexto em 

conjunto, considerando também as variáveis comportamentais, conforme cenários descritos mais adiante. 

Primeiramente, em relação à pontuação que indicará uma vantagem fundamentalista de se investir naquela ação, 

os quatro indicadores considerados foram aqueles presentes no modelo de Cinco Fatores de Fama e French (2015), 

conforme as expectativas previstas pelos autores. Desta forma, enquanto que alto Book-to-Market (BM) e alta 

rentabilidade operacional do Patrimônio Líquido (OP) indicam ações subvalorizadas, um baixo Valor de Mercado (VM) 

e menores taxas de crescimento do ativo total (INV) reforçam essa subvalorização. 

Desta forma, o primeiro critério de pontuação (o de verificar o nível de subvalorização por critérios 

fundamentalistas) consistiu em aplicar a função “ORDEM.MED” do Microsoft Excel 2010 a esses indicadores, com o 

objetivo de que a ação mais subvalorizada tivesse a maior quantidade de pontos (último lugar na classificação) e a ação 
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mais sobrevalorizada apresentasse a menor quantidade de pontos. Portanto, para os indicadores BM e OP, a função foi 

utilizada aplicando a ordem ascendente, enquanto que a ordem descendente foi aplicada aos indicadores VM e INV. 

A quantidade de pontos final para cada ação referente ao seu nível de subvalorização consistiu na soma dessas 

classificações. Portanto, a ação que tivesse a maior pontuação seria considerada como a mais subvalorizada relativamente.  

∑ )+++(=, INVOPBMVMti PPPPP                                                        (5) 

Onde: Pi,t é a pontuação fundamentalista da ação i na carteira no período t; e PVM, PBM, POP e PINV são as pontuações de 

cada um dos quatro indicadores. 

A não rejeição da Hipótese I desta pesquisa (de ocorrência do efeito Overreaction) fez este primeiro critério de 

pontuação contar com mais um indicador: o retorno observado no período de formação. Caso este seja negativo, a não 

rejeição da Hipótese I corrobora para que a maior pontuação seja dada às ações com retornos negativos na formação, pois 

se espera uma reversão desses retornos no longo. Sendo assim, a soma final de pontos na primeira parte da análise contou 

com cinco indicadores.  

A sistemática de otimização proposta se inicia com a seleção das 15 ações que tenham a maior pontuação pelos 

critérios fundamentalistas aqui apresentados. Conforme foi dito na seção anterior, além desta carteira criada a partir da 

sistemática proposta, as carteiras vencedora e perdedora também foram monitoradas, tanto o retorno dessas carteiras como 

a pontuação aqui estabelecida. O Quadro 2 apresenta um resumo das carteiras monitoradas e os métodos de otimização 

utilizados. Como as carteiras (ainda que com ações iguais, mas com métodos de otimização diferentes) são montadas em 

16 iterações de tempo diferentes, o total de carteiras que estará sendo analisado é de 9 x 16 = 144 carteiras. 

Quadro 2 – Portfólios Monitorados na Análise dos Resultados da Hipótese III 

Carteira Seleção das Ações Método de Otimização 

C1 15 ações Vencedoras Igualmente Ponderada 

C2 15 ações Vencedoras Média-Variância 

C3 15 ações Vencedoras Sistemática de Otimização Proposta 

C4 15 ações Perdedoras Igualmente Ponderada 

C5 15 ações Perdedoras Média-Variância 

C6 15 ações Perdedoras Sistemática de Otimização Proposta 

C7 15 ações com maior pontuação fundamentalista Igualmente Ponderada 

C8 15 ações com maior pontuação fundamentalista Média-Variância 

C9 15 ações com maior pontuação fundamentalista Sistemática de Otimização Proposta 

Fonte: Elaboração própria 

 

  A proposta de uma sistemática de otimização dos pesos das ações em uma carteira não termina apenas com a 

escolha dos ativos que irão compor o portfólio, pois estaria se cumprindo apenas o primeiro estágio de Markowitz (1952). 

A proposta é que a definição inicial (na formação) dos pesos das ações na carteira tenha o objetivo de maximizar 

a pontuação fundamentalista da carteira, ou seja, que os pesos valorizem mais as ações que estão subvalorizadas pelos 

critérios fundamentalistas. Portanto, os pesos foram calculados conforme equação 6: 

    )(= max
1

, CfW P
tF

ti
                                                                        (6) 
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Onde: Wi,t é o peso de cada ação i na carteira no período t; f(maxPC) é a função da maximização da pontuação 

fundamentalista da carteira C no período de formação Ft-1. 

Depois da otimização inicial dos pesos da carteira, continua-se com a formulação da proposta de sistemática de 

otimização das carteiras, a qual consiste em revisar periodicamente se os pesos das ações na carteira estão adequados e 

se não precisam ser alterados. Para a tomada de decisão acerca da mudança ou não dos pesos das ações na carteira, foi 

feita uma análise conjunta de cinco medidas, quais sejam: (a) o retorno observado; (b) a pontuação baseada em critérios 

fundamentalistas; (c) o Beta da ação; (d) a liquidez da ação; e (e) a correlação entre o CSAD e o Rm2. Essa análise conjunta 

dos indicadores implica em dois possíveis cenários que terão como consequência decisões diferentes (Quadro 3). 

O Quadro 3 apresenta os cenários que se constituem como base para a tomada de decisão de redução ou de 

aumento dos pesos das ações na carteira. A periodicidade com a qual esses indicadores foram analisados só pôde ser 

definida após o estudo da Hipótese I, que trouxe como resultado a existência de ciclos anuais. Caso não ocorra o cenário 

completo conforme descrito, a decisão consistirá em manter os pesos atuais da carteira até a próxima rodada de decisão. 

Quadro 3 – Cenários Possíveis de Serem Encontrados na Sistemática Proposta 

Contexto das Variáveis Interpretação Decisão de Otimização 

1º Cenário 

 Retornos positivos 

 Pontuação diminuindo 

 Beta da ação mudando 

 Liquidez aumentando 

 Correlação CSAD-Rm2 negativa 

O retorno positivo da ação em conjunto 

com a correlação CSAD-Rm2 negativa 

demonstra a atuação tardia dos noise 

traders, o que torna a ação 

sobrevalorizada (pontuação 

fundamentalista diminui) e, portanto, 

muda a expectativa de retorno (Beta 

mudando) 

Como a expectativa é de 

reversão dos retornos (pois os 

arbitradores vão verificar a 

movimentação e retirar suas 

posições), é o momento de 

diminuir o peso dessas ações 

na carteira.  

2º Cenário 

 Retornos negativos 

 Pontuação aumentando 

 Beta da ação mudando 

 Liquidez aumentando 

 Correlação CSAD-Rm2 negativa 

O retorno negativo da ação em conjunto 

com a correlação CSAD-Rm2 demonstra 

a atuação tardia dos noise traders em 

retirar suas posições, subvalorizando a 

ação (pontuação fundamentalista 

aumentando) 

Como a expectativa é de 

reversão do retorno 

(arbitradores voltarão a se 

posicionar nessa carteira), é o 

momento de aumentar o peso 

dessas ações. 

Fonte: Elaboração própria 

 

A aplicação dos cenários acima descritos foi feita considerando a execução de uma Função SE no Microsoft 

Excel 2010, aplicando os dois cenários em cada ação da carteira, gerando variáveis binárias como resultado. No caso do 

primeiro cenário, se ele se concretizar, recebe o resultado “zero”, indicando diminuição do peso daquela ação na carteira, 

e o valor de “1” caso o cenário não se concretize por completo. Já no caso do segundo cenário, sua concretização fará a 

ação receber o resultado “2”, e o valor de “1” caso não se consolide. No final, como os cenários são divergentes entre si, 

a soma das suas pontuações gera apenas três resultados, sendo “1”referente à decisão de diminuir o peso da ação na 

carteira, “2” refere-se à manutenção do peso e “3” refere-se ao aumento do peso da ação naquele período (Quadro 4). 

Quadro 4 – Notas Possíveis para as Ações nos Cenários 

Situação Nota no 1º Cenário Nota no 2º Cenário Nota Final 

Diminuir o peso da ação na carteira 0 1 1 

Manter o peso da ação na carteira 1 1 2 

Aumentar o peso da ação na carteira 1 2 3 

Fonte: Elaboração própria 
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Desta forma, e a partir da periodicidade de análise para rebalanceamento a ser definida no estudo das Hipóteses 

I e II, caso todas as ações tenham recebido nota “2” nos cenários, os pesos não serão modificados naquele período. Caso 

qualquer uma delas tenha recebido notas “1” ou “3”, a otimização dos pesos será feita, buscando maximizar a pontuação 

fundamentalista da carteira, pontuação esta ponderada pelos pesos das ações e pelas notas dos cenários. 

Desta forma, este desenvolvimento de ponderação das ações na carteira com base no efeito Overreaction e na 

identificação do comportamento dos noise traders busca identificar as mudanças de localização dos ativos no plano de 

média-variância, acompanhando a mudança de seus betas e, consequentemente, da sua expectativa de retorno, 

recalculando os pesos em pontos definidos no período de tempo de análise, quando a expectativa de retorno destes se 

inverte (de positiva a negativa e vice-versa). 

 

3.4 Procedimentos de análise dos resultados da hipótese 

Após a realização dos processos de otimização tradicionais e com a nova sistemática proposta em todas as 

carteiras objeto de análise, é necessário analisar os resultados obtidos em termos de desempenho e dos indicadores 

monitorados em cada carteira. Primeiramente, em uma abordagem mais descritiva, serão apresentados gráficos e tabelas 

que indicarão o desempenho de cada uma das carteiras em termos de retorno acumulado ao longo dos anos de análise.  

Para que fique mais claro os métodos que serão apresentados na análise dos resultados da hipótese, esta é relembrada. 

 

 H0: Não há diferença significativa entre os retornos das carteiras otimizadas conforme o método de Markowitz 

(1952) de seleção de portfólios e pela sistemática proposta, a qual considera o dinamismo dos efeitos 

comportamentais no mercado de capitais brasileiro, no período de 1995 a 2015. 

 

 H1: Há diferença significativa entre os retornos das carteiras otimizadas conforme o método de Markowitz (1952) 

de seleção de portfólios e pela sistemática proposta, a qual considera o dinamismo dos efeitos comportamentais 

no mercado de capitais brasileiro, no período de 1995 a 2015. 

 

Portanto, a expectativa é que a sistemática de otimização desenvolvida tenha um retorno maior do que as formas 

tradicionais. Após a apresentação e discussão das análises descritivas das carteiras, busca-se rejeitar ou não rejeitar a 

hipótese estabelecida por meio da medição dos desempenhos das carteiras. Inicialmente, a performance das carteiras foi 

medida de forma individual pelo Índice de Sharpe, assim como fizeram Bohm e Welzenburger (2005) e Das et. al. (2010) 

em estudos comportamentais, pois a medida de risco total considera também carteiras não diversificadas, enquanto que o 

Índice de Treynor é mais eficaz para medir o desempenho de carteiras bem diversificadas.  

Como esta pesquisa inclui também carteiras não tão bem diversificadas, verifica-se uma melhor aplicação do 

Índice de Sharpe. Desta forma, utilizando-se do Índice de Sharpe para medir o desempenho das carteiras de forma 

individual, foi possível realizar um comparativo entre essas carteiras, classificando conforme os métodos de otimização 

utilizados e conforme os períodos de análise. 
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Até o momento, as técnicas descritas podem ser utilizadas para comparar as diversas carteiras, mas é necessário 

demonstrar estatisticamente a eficácia da sistemática de otimização proposta (que tem duas bases, a otimização baseada 

na análise fundamentalista e a periodicidade de rebalanceamento de pesos). Para isso, foi utilizada a estimação de 

diferenças-em-diferenças, a qual consiste em analisar as diferenças entre grupos de tratamento e de controle antes e depois 

da intervenção. 

Para que se utilizasse a estimação de diferenças-em-diferenças, os seguintes passos foram aplicados: (a) as três 

carteiras analisadas (a formada pelas 15 ações com a maior pontuação fundamentalista, a carteira vencedora e a carteira 

perdedora) foram otimizadas pelo método de média-variância (MARKOWITZ, 1952) e pela sistemática de otimização 

proposta utilizando os dados do período de formação; (b) Após a definição da periodicidade de rebalanceamento, essas 

carteiras foram rebalanceadas a cada período previsto tanto pelo método de média-variância como pela sistemática de 

otimização proposta; (c) Foi calculado o retorno acumulado da carteira se só tivesse sido feito a primeira definição dos 

pesos das ações e com a realização dos rebalanceamentos, para os dois métodos escolhidos. Estas informações estão 

resumidas no Quadro 5, a seguir. 

A partir da análise do Quadro 5, espera-se que as diferenças de retorno acumulado (A-C) e (B-D) sejam positivas, 

pois espera-se não rejeitar a hipótese de que a sistemática proposta traga um retorno superior aos dos métodos tradicionais 

de otimização de carteiras. Por outro lado, espera-se que as diferenças (A-B) e (C-D) sejam negativas, pois espera-se que 

o rebalanceamento periódico da carteira conforme a análise dos indicadores traga maiores retornos do que realizar uma 

única decisão de pesos no início do período. Sendo assim, espera-se que a diferença da diferença [(B-D)-(A-C)] seja 

positiva, já que espera-se que a sistemática proposta de otimização traga um retorno maior do que a otimização pela 

média-variância, potencializado pela periodicidade de rebalanceamento. 

Quadro 5 – Estimação das Diferenças-em-Diferenças 

Método de Otimização 
Caso o método de otimização fosse 

aplicado apenas uma vez 

Pesos das ações rebalanceados 

periodicamente 

Sistemática de Otimização 

Proposta 

A 

Carteira otimizada pela sistemática proposta 

apenas no início do período de análise 

B 

Carteira otimizada pela sistemática 

proposta periodicamente durante o 

período de análise 

Média-Variância 

(MARKOWITZ, 1952) 

C 

Carteira otimizada pela média-variância 

apenas no início do período de análise 

D 

Carteira otimizada pela média-

variância periodicamente durante o 

período de análise 

Fonte: Elaboração própria 

 

 

4. ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

Este capítulo começa com um resumo dos resultados referentes às Hipóteses I e II, já que este paper se concentra 

nos resultados da Hipótese III, mas não pode ignorar as duas primeiras tendo em vista uma relação encadeada entre elas. 

A partir das análises efetuadas, não se pode rejeitar a hipótese de ocorrência do Overreaction no Brasil no longo prazo 
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(cinco anos), quando as ações perdedoras se tornam vencedoras e vice-versa. Esta afirmação tem base no resultado do 

teste de comparação de médias de Mann-Whitney U. 

A análise feita demonstrou que, na média, a carteira perdedora passa a ganhar da carteira vencedora a partir do 

12º mês de análise.  Diante destes ciclos apresentados pela análise, definiu-se que a periodicidade de rebalanceamento 

das carteiras durante a construção da Hipótese III seria feita a cada ano, totalizando então dentro do período cinco análises 

para rebalanceamento: na formação da carteira e nos finais dos primeiros quatro anos de análise.  

A segunda parte da análise dos resultados, referente à Hipótese II, identifica uma coerência com os resultados 

esperados por Fama e French (2015) no seu modelo de cinco fatores, gerando uma inversão em algumas das variáveis no 

período de análise, característico do Overreaction. Já para explicar os desvios de comportamento dos investidores, foi 

utilizado o cálculo do CSAD, tendo o resultado significativo encontrado como um demonstrador da presença de desvios 

de comportamento em geral no mercado brasileiro. Também foi possível demonstrar que os preços se desviaram daqueles 

esperados pelos modelos racionais em função de desvios comportamentais. 

Detalhando agora os resultados da Hipótese III, os métodos de otimização foram aplicados e os retornos foram 

analisados durante 20 trimestres ou cinco anos de análise. O primeiro resultado, relativo aos retornos das carteiras, está 

demonstrado na Figura 1. 

 
Figura 1 – Retorno Acumulado Médio das Carteiras no 20º trimestre de Análise 

Fonte: Elaboração Própria com o auxílio do Microsoft Excel 2010 

 

Iniciando a análise descritiva pela carteira vencedora, percebe-se que o retorno médio acumulado em 20 

trimestres quando as ações são igualmente ponderadas é de 91,57%, e que a aplicação da otimização pela Média-Variância 

(tanto apenas na formação como periodicamente) diminuiu a rentabilidade da carteira. Entretanto, quando aplicada a 

sistemática proposta de otimização, o retorno médio da carteira vencedora aumentou para 122,76% quando aplicada 

apenas na formação e aumentou para 125,17% quando aplicada anualmente. 

Analisando agora a carteira perdedora, percebe-se que o fato de aplicar tanto a otimização pela Média-Variância 

como pela sistemática proposta anualmente faz o retorno da carteira perdedora diminuir. Já quando aplicados estes 

91,57%

148,28%
163,62%

84,93%

151,86%

176,14%

73,12%

135,02% 137,88%122,76%

170,57% 174,73%

125,17%
137,20% 141,40%

0,00%

50,00%

100,00%

150,00%

200,00%

VENCEDORA PERDEDORA RECOMENDADA

IGUALMENTE PONDERADA MÉDIA-VARIÂNCIA

MÉDIA-VARIÂNCIA COM PERIOD. SISTEMÁTICA PROPOSTA

SISTEMÁTICA PROPOSTA COM PERIOD.



20 
 

métodos apenas na formação da carteira, o retorno aumentou de 148,28% para 151,86% pelo método da Média-Variância. 

Já aplicando a sistemática proposta, o retorno aumentou para 170,57%. 

Tratando agora da carteira recomendada, o retorno acumulado dela no geral é melhor que o das outras carteiras 

(vencedora e perdedora), inclusive quando são igualmente ponderadas. Assim como na carteira perdedora, a aplicação 

periódica dos dois métodos de otimização analisados fez o retorno médio acumulado em 20 trimestres diminuir. Já a 

aplicação dos dois métodos apenas no período de formação da carteira trouxe aumento dos retornos, tendo a otimização 

pela Média-Variância uma performance melhor do que a sistemática proposta. 

Observando os mesmos dados sob outra ótica (a dos métodos de otimização), a carteira recomendada é melhor 

do que a carteira perdedora, e de que a carteira perdedora é melhor do que a carteira vencedora, independente dos métodos 

de otimização. Percebe-se que a aplicação de ambos os métodos com periodicidade nas carteiras perdedora e recomendada 

diminuiu o retorno, enquanto que aumentou o retorno da carteira vencedora quando aplicada a proposta periodicamente.  

Esta interpretação evidencia que a carteira vencedora é aquela na qual mais ocorre o efeito manada, desvio de 

comportamento dos investidores aqui estudado, e por isso a sistemática proposta corrigiu os pesos das ações na carteira, 

buscando aumentar o retorno a partir da diminuição da participação de ações que estejam sendo afetadas pelo efeito 

manada durante o período de análise. Já o fato da carteira recomendada ter tido um desempenho melhor pelo método da 

Média-Variância demonstra uma carteira formada com base em análise fundamentalista e que, portanto, é uma carteira 

predominantemente racional, com ações que não estão sendo afetadas pelo efeito manada. Essas evidências serão 

comprovadas ou refutadas na análise estatística dos resultados. 

Incrementando a análise descritiva dos resultados, foram calculados os Índices de Sharpe para todas as carteiras 

no ano de formação e no período de análise, de acordo com os métodos de otimização. Como as carteiras são formadas a 

cada ano de 1995 a 2010 (e analisadas nos cinco anos seguintes), sendo três tipos de carteiras (recomendada, perdedora e 

vencedora) otimizadas por cinco métodos de otimização diferentes, foram 16 x 3 x 5 x 2= 480 Índices de Sharpe 

calculados. Como são muitas informações, aqui são apresentadas as médias dos resultados por tipo de carteira e por 

método de otimização (Tabela 1). 

Primeiramente, analisando os tipos de carteiras, caso fosse selecionada uma carteira para investimento apenas 

considerando o seu Índice de Sharpe no período de Formação, a carteiras vencedora deveria ser a escolhida, obviamente 

por possuir os maiores retornos na formação, o que maximiza o seu Índice de Sharpe em relação às outras duas carteiras 

analisadas. Entretanto, quando verificados os índices de Sharpe no período de análise, a carteira recomendada é a que 

demonstra a melhor relação risco-retorno, independentemente do método de otimização escolhido. 

Analisando a Tabela 1 com a perspectiva dos métodos de otimização, obviamente o método de Média-Variância 

é o melhor no período de formação, pois é justamente maximizar o Índice de Sharpe o seu objetivo: maximizar o retorno 

para um dado nível de risco, ou minimizar o risco para dado nível de retorno. Entretanto, no período de análise, a aplicação 
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do método de Média-Variância periodicamente se mostrou mais eficaz em termos de risco-retorno apenas para a carteira 

vencedora. Contrariamente ao esperado, as carteiras Recomendada e Perdedora obtiveram o melhor índice de Sharpe 

quando as ações são igualmente ponderadas. 

Acerca das quantidades de carteiras melhores presentes na Tabela 1, estas se referem a quantas vezes um tipo de 

carteira foi melhor do que os outros em cada um dos métodos de otimização. Enquanto na formação pelo método 

igualmente ponderado as 16 carteiras vencedoras se mostraram as melhores, os outros métodos de otimização 

conseguiram maximizar o Índice de Sharpe de algumas carteiras recomendadas e perdedoras em relação às vencedoras, 

mas não o suficiente, gerando a interpretação de que se for observar apenas os dados de risco e retorno na formação, a 

estratégia mais adequada seria investir em carteiras vencedoras, o que contraria o resultado dos índices de Sharpe. 

Tabela 1 – Índices de Sharpe na Formação e na Análise, por Tipo de Carteira e por Método de Otimização 

A linha “média” traz o resultado médio dos 16 índices de Sharpe calculados para cada cruzamento analisado, pois as 

carteiras são formadas de 1995 a 2010 para gerar mais informações. A linha “Qtde. Melhores” traz a quantidade de vezes 

nas 16 formações em que uma carteira foi melhor do que a outra pelo Índice de Sharpe. Os valores marcados em negrito 

demonstram as melhores carteiras por método e as células marcadas em cinza demonstram o melhor método por carteira. 

MÉTODO DE PONDERAÇÃO 
  ÍNDICES DE SHARPE NA FORMAÇÃO   ÍNDICES DE SHARPE NA ANÁLISE 

 Recomendada Perdedora Vencedora  Recomendada Perdedora Vencedora 

Igualmente 

Ponderada 

Média  0,1520 0,0461 0,4540  0,2523 0,1741 0,1794 

Qtde. Melhores  0 0 16  10 3 3 

Média-Variância 
Média  0,5560 0,3087 0,7598  0,2281 0,1413 0,1629 

Qtde. Melhores  3 2 11  11 2 3 

Sistemática 

Proposta 

Média  0,0755 -0,0131 0,2970  0,1874 0,1520 0,1371 

Qtde. Melhores  4 1 11  8 4 4 

Média-Variância 

Periódica 

Média  0,5560 0,3087 0,7598  0,2395 0,1586 0,1855 

Qtde. Melhores  3 2 11  8 2 6 

Sistemática 

Proposta 

Periódica 

Média  0,0755 -0,0131 0,2970  0,1777 0,1164 0,1272 

Qtde. Melhores   4 1 11   8 3 5 

Fonte: Elaboração própria com o auxílio do Microsoft Excel 2010. Vide apêndices para maiores detalhes. 

 

Quando observadas estas mesmas quantidades de carteiras com os maiores índices de Sharpe no período de 

análise, independentemente do método de otimização, as carteiras recomendadas se mostraram como as melhores em 

metade ou mais da metade das vezes.  

As análises descritivas apresentadas até o momento referentes à Hipótese III serviram de base para a formulação 

das evidências a serem confirmadas ou refutadas pelos testes de hipóteses e pela análise de correlação. Estas evidências 

são formuladas por carteiras, já que os resultados esperados são diferentes para cada uma delas. 

Primeiramente, em relação à carteira recomendada, pela escolha dos ativos ter sido baseada em uma análise 

fundamentalista através do modelo de cinco fatores de Fama e French (2015), interpreta-se que uma carteira baseada em 

um modelo de arbitragem não possa ter desvios de comportamento, e por isso o método da Média-Variância se mostrou 

como o melhor para otimizar este tipo de carteira.  
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Desta forma, em relação à carteira recomendada, não rejeitar o fato de que a Média-Variância pode ser 

considerado o melhor método de otimização para a carteira recomendada é testado por uma análise ANOVA ou através 

do Teste de Friedman (caso os dados sejam não paramétricos). Já o fato da carteira recomendada ser um portfólio que 

não tenha desvios de comportamento pode ser comprovado através da inexistência de correlação negativa e significativa 

entre o desvio absoluto médio dos retornos da carteira (CSAD) e o quadrado do retorno de mercado. 

Já sobre a carteira perdedora, justamente pelo fato dos ativos presentes nela terem tido os maiores prejuízos no 

ano de formação, é necessário ponderar a participação de cada uma na carteira pela pontuação fundamentalista calculada, 

maximizando a participação daquelas ações com baixo retorno em decorrência de estarem subavaliadas, e por isso a 

sistemática proposta sem periodicidade funcionaria melhor para esta carteira, pois a sistemática proposta apenas na 

formação maximiza a pontuação fundamentalista, mas não busca corrigir desvios de comportamento. Por supostamente 

estas ações estarem subavaliadas, elas também não teriam desvios de comportamento, e por isso a aplicação anual da 

sistemática proposta diminuiria o retorno. 

Sendo assim, espera-se, para a carteira perdedora, que os resultados da análise ANOVA ou do Teste de Friedman 

tenham resultados significativos de diferença entre a sistemática proposta aplicada apenas na formação e os outros 

métodos, não rejeitando o fato de que este seria o melhor método para aplicar na carteira perdedora. Por fim, sobre a 

carteira vencedora, explica-se que pelo fato desta comportar as 15 ações com os maiores ganhos no período de formação, 

trata-se de ações sobrevalorizadas em relação ao mercado e que, portanto, os arbitradores futuramente irão realizar seus 

lucros e sair destas posições. Portanto, pode ocorrer o efeito manada, o qual consiste na atuação tardia dos noise traders, 

os quais compram tardiamente ações vencedoras, prolongando os efeitos de retorno, caracterizando o efeito Momentum. 

Entretanto, os arbitradores, ao verificarem que estas ações estão sobrevalorizadas ainda mais, saem das posições e 

realizam lucros, diminuindo os preços e trazendo prejuízos para os noise traders. Como a sistemática proposta com 

periodicidade traz um fator de decisão que busca identificar este momento de atuação dos noise traders como o momento 

de sair das posições, a análise descritiva evidenciou que este método é mais eficaz na otimização da carteira vencedora.  

Portanto, espera-se que o resultado da ANOVA ou do Teste de Friedman traga diferenças significativas e 

positivas da sistemática proposta com periodicidade e os outros métodos de otimização.  

Os resultados referentes à normalidade da série de dados demonstraram que os dados não possuem uma 

distribuição normal e, portanto, são considerados como não paramétricos, optando-se pela utilização do Teste de Friedman 

para todas as carteiras. Os resultados do Teste de Friedman para a carteira recomendada estão apresentados na Tabela 2. 

Interpretando os resultados do Teste de Friedman para a carteira recomendada, a maior média dos retornos 

acumulados nos trimestres foi quando da utilização do método de Média-Variância. Entretanto, a diferença entre este e a 

sistemática proposta não foi significativa, como também não foi em relação ao método de igual ponderação.  
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Tabela 2 – Teste de Friedman de Comparação de Médias entre os Retornos da Carteira Recomendada 

Salienta-se que os valores apresentados são da linha em relação à coluna, ou seja, a diferença do retorno da carteira pelo 

método que está descrito na linha da tabela menos o retorno da carteira pelo método que está descrito na coluna. 

CARTEIRA RECOMENDADA 
Igualmente 

Ponderada 

Média-

Variância 

Sistemática 

Proposta 

Média-Variância 

com 

Periodicidade 

Sistemática 

Proposta com 

Periodicidade 

Igualmente Ponderada 
Estatística Mean Rank = 

3,04 

-0,294 0,056 0,256 0,184 

Significância 0,188 1,000 0,404 1,000 

Média-Variância 
Estatística 0,294 Mean Rank = 

3,33 

0,350 0,550 0,478 

Significância 0,188 0,051 0,000** 0,001** 

Sistemática Proposta 
Estatística -0,056 -0,350 Mean Rank = 

2,98 

0,200 0,128 

Significância 1,000 0,051 1,000 1,000 

Média-Variância      

com Periodicidade 

Estatística -0,256 -0,550 -0,200 Mean Rank  

= 2,78 

-0,720 

Significância 0,404 0,000** 1,000 1,000 

Sistemática Proposta 

com Periodicidade 

Estatística -0,184 -0,478 -0,128 0,720 Mean Rank  

= 2,86 Significância 1,000 0,001** 1,000 1,000 

Fonte: Elaboração própria com o auxílio do IBM SPSS Statistics 20.0 

 

As diferenças analisadas pelo teste foram significativas apenas da Média-Variância em relação aos dois métodos 

com periodicidade de rebalanceamento de pesos. Portanto, comprova-se que o rebalanceamento anual dos pesos na 

carteira recomendada diminuiu o resultado da carteira. Já sobre o método a ser utilizado na carteira recomendada, não se 

pode afirmar que a Média-Variância seria a melhor opção, já que o resultado não deu significativo.  

 

Tabela 3 – Teste de Friedman de Comparação de Médias entre os Retornos da Carteira Perdedora 

CARTEIRA PERDEDORA 
Igualmente 

Ponderada 

Média-

Variância 

Sistemática 

Proposta 

Média-

Variância com 

Periodicidade 

Sistemática 

Proposta com 

Periodicidade 

Igualmente 

Ponderada 

Estatística Mean Rank 

= 3,05 

0,122 -0,191 0,125 0,194 

Significância 1,000 1,000 1,000 1,000 

Média-Variância 
Estatística -0,122 Mean Rank = 

2,93 

-0,312 0,003 0,072 

Significância 1,000 0,124 1,000 1,000 

Sistemática Proposta 
Estatística 0,191 0,312 Mean 

Rank = 

3,24 

0,316 0,384 

Significância 1,000 0,124 0,116 0,021* 

Média-Variância      

com Periodicidade 

Estatística -0,125 -0,003 -0,316 Mean Rank = 

2,92 

0,069 

Significância 1,000 1,000 0,116 1,000 

Sistemática Proposta 

com Periodicidade 

Estatística -0,194 -0,072 -0,384 -0,069 Mean Rank = 

2,86 Significância 1,000 1,000 0,021* 1,000 

Fonte: Elaboração própria com o auxílio do IBM SPSS Statistics 20.0 

 

Os resultados para a carteira perdedora, apresentados na Tabela 3, demonstram que a otimização pela Sistemática 

Proposta na formação trouxe o maior retorno acumulado nos trimestres, mas que as diferenças não são significativas em 

relação à aplicação de outros métodos. A única diferença significativa foi entre esta sistemática e ela mesma aplicada com 

periodicidade anual, demonstrando que a aplicação periódica da sistemática proposta diminui os pesos da carteira.  

Os resultados da tabela 4 (Carteira Vencedora) confirmam os resultados descritos a partir do momento em que 

encontram diferenças significativas entre a Sistemática Proposta (tanto aplicadas apenas na formação como com 
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periodicidade) e os outros modelos, demonstrando ser a sistemática proposta o melhor modelo para otimizar carteiras 

vencedoras. Entretanto, não foi possível concluir se a sistemática proposta com periodicidade é melhor do que a 

sistemática proposta aplicada apenas na formação. 

 

Tabela 4 – Teste de Friedman de Comparação de Médias entre os Retornos da Carteira Vencedor 

CARTEIRA VENCEDORA 
Igualmente 

Ponderada 

Média-

Variância 

Sistemática 

Proposta 

Média-

Variância com 

Periodicidade 

Sistemática 

Proposta com 

Periodicidade 

Igualmente 

Ponderada 

Estatística Mean Rank 

= 2,90 

0,450 -0,625 0,322 -0,631 

Significância 0,003** 0,000** 0,100 0,000** 

Média-Variância 
Estatística -0,450 Mean Rank = 

2,45 

-1,075 -0,128 -1,081 

Significância 0,003** 0,000** 1,000 0,000** 

Sistemática Proposta 
Estatística 0,625 1,075 Mean 

Rank = 

3,53 

0,947 -0,006 

Significância 0,000** 0,000** 0,000** 1,000 

Média-Variância      

com Periodicidade 

Estatística -0,322 0,128 -0,947 Mean Rank = 

2,58 

-0,953 

Significância 0,100 1,000 0,000** 0,000** 

Sistemática Proposta 

com Periodicidade 

Estatística 0,631 1,081 0,006 0,953 Mean Rank = 

3,53 Significância 0,000** 0,000** 1,000 0,000** 

Fonte: Elaboração própria com o auxílio do IBM SPSS Statistics 20.0 

 

Finalizando este subtópico da análise, busca-se responder à seguinte pergunta: qual modelo de otimização é 

melhor para cada carteira? De acordo com os resultados dos testes de Friedman, no caso das carteiras recomendada e 

perdedora, não há diferenças significativas entre os modelos, optando-se, portanto, pelo método igualmente ponderado, 

sendo este o que gera o menor custo de transação e a melhor relação risco-retorno, com os dados do Índice de Sharpe. Já 

em relação à carteira vencedora, ainda não é possível chegar a uma conclusão, pois o Teste de Friedman aponta a 

Sistemática Proposta como a melhor, mas o Índice de Sharpe demonstra que, em média, a melhor relação entre risco e 

retorno é encontrada quando as carteiras vencedoras são otimizadas pela Média-Variância de forma anual.  

Para dirimir esta dúvida, foi aplicado também o Teste de Friedman comparando os Índices de Sharpe das carteiras 

vencedoras pelos cinco métodos de otimização. Espera-se que as diferenças entre eles não sejam significativas, optando-

se então pela Sistemática Proposta como modelo para otimizar as carteiras vencedoras.  

Tabela 5 – Teste de Friedman de Comparação de Médias entre os Índices de Sharpe da Carteira Vencedora 

Quando o Teste de Friedman não apresenta resultados significativos, como é o caso, a comparação entre pares não é 

apresentada pelo IBM SPSS Statistics 20.0, não sendo possível demonstrar os resultados comparados entre os métodos. 

Estatística do Teste 3,850 

Graus de liberdade 4 

Significância 0,427 

Fonte: Elaboração própria com o auxílio do IBM SPSS Statistics 20.0 

 

Conforme resultados da Tabela 5, as diferenças entre os Índices de Sharpe da carteira vencedora não são 

significativas entre si. Portanto, conclui-se que pelo fato da diferença entre os índices de Sharpe não ser significativa e a 

diferença dos retornos pelos métodos de otimização ser significativa, opta-se pelo método da Sistemática Proposta para 

otimizar carteiras vencedoras. Entretanto, não é possível concluir se é melhor aplicar o método apenas na formação ou 
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periodicamente durante a análise. Como as diferenças entre os dois não são significativas, opta-se por aplicar a Sistemática 

Proposta apenas na formação, já que gera menores custos de transação. 

 

5. CONCLUSÕES 

Conforme descrito na introdução, a pergunta de pesquisa na qual se baseou este estudo foi: “Será que uma 

sistemática de otimização de portfólios que acompanhe o dinamismo do efeito manada e do excesso de confiança no 

mercado de capitais brasileiro pode melhorar o retorno do investimento em relação ao método de Markowitz (1952) de 

seleção de portfólios?”. 

Os resultados obtidos em termos descritivos demonstraram que a carteira recomendada teria melhor retorno caso 

aplicada a otimização pela Média-Variância apenas na formação, corroborando com o fato de se tratar de uma carteira 

essencialmente fundamentalista. Entretanto, os testes de hipóteses demonstraram não ser significativas as diferenças 

entres os modelos, fazendo com que a carteira recomendada quando igualmente ponderada fosse mais eficiente do que 

pelos outros métodos.  

No caso das carteiras perdedoras, em termos de resultados descritivos do retorno, a sistemática proposta seria a 

melhor. Isto tem lógica a partir do momento em que a sistemática proposta maximiza, dentre as perdedoras, o peso 

daquelas mais subavaliadas em relação ao seu preço justo. Entretanto, os testes estatísticos não foram significativos, 

chegando-se também à conclusão de que a carteira igualmente ponderada é a melhor, pois diminui os custos de transação.  

Já no caso da carteira vencedora, a sistemática proposta tanto na formação como periodicamente mostrou um 

retorno muito positivo e acima dos outros métodos de otimização. Estes resultados foram confirmados pelo Teste de 

Friedman, não sendo significativa apenas a relação entre a sistemática proposta sem periodicidade e com periodicidade.  

Como a sistemática proposta aplicada apenas na formação tende a ter menos custos de transação, a princípio se escolheu 

este método, sendo necessário avaliar outros dados.  

Os índices de Sharpe das carteiras resultaram que, na média, o método de Média-Variância com periodicidade 

seria melhor em termos de risco e retorno para a carteira vencedora. Ao analisar estatisticamente a diferença entre os 

índices de Sharpe calculados pelos cinco métodos de otimização analisados, esta não foi significativa e optou-se, portanto, 

pelo método da sistemática proposta aplicada na formação como método mais adequado para a carteira vencedora. 

Os resultados obtidos corroboram com Bohm e Wenzelburger (2005), os quais demonstraram que as carteiras 

dos investidores racionais no plano de média-variância são consideradas eficientes no sentido ex-ante (formação da 

carteira), quando comparadas com as dos noise traders. Entretanto, os autores comprovaram não existir uma relação direta 

entre a sua eficiência ex-ante e o seu desempenho empírico ex-post (medido pelo Índice de Sharpe), e que os noise traders 

podem sim ter uma performance ex-post melhor do que os investidores que baseiam a escolha de sua carteira no plano de 
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média-variância eficiente. Ou seja, é possível obter retornos maiores com outros modelos que não seja pela Média-

Variância. 

Desta forma, complementa-se a análise feita por Grinblatt, Titman e Wermers (1995) e se corrobora com 

Cronqvist e Siegel (2014) e com Jegadeesh e Titman (2011), os quais identificaram a propensão dos indivíduos a escolher 

títulos que se desempenharam bem no passado recente, causando o Momentum, sendo o Momentum aqui explicado pelo 

efeito manada. 

O fato da diferença entre o método de otimização pela Média-Variância e pela sistemática proposta não ter sido 

significativa nas carteiras recomendada e perdedora corrobora com o resultado de Das et. al. (2010), pois estes 

comprovaram que combinações de subportfólios eficientes no plano de média-variância resultam em um portfólio 

agregado eficiente e que, como a abordagem de contabilidade mental é matematicamente equivalente à de média-

variância, subportfólios baseados na contabilidade mental também são eficientes no plano de média-variância. Em outras 

palavras, o método aqui proposto é tão eficiente quanto a Média-Variância, não sendo possível afirmar qual dos métodos 

é o melhor. 

Fazendo uma relação entre os resultados obtidos e o nível de eficiência do mercado brasileiro, Nakamura (2000) 

e mais recentemente Noda, Martelanc e Securato (2014) não rejeitaram a hipótese de eficiência do mercado de capitais 

brasileiro (medido pelo Ibovespa e outros índices e sua relação com uma carteira de referência). Ou seja, sendo o mercado 

relativamente eficiente, na maioria das carteiras analisadas (recomendada e perdedora) os retornos pela sistemática 

proposta não foram os melhores pelo fato de serem carteiras essencialmente fundamentalistas, e são as que já 

proporcionam os maiores retornos. A sistemática proposta também considera a maximização da pontuação 

fundamentalista da carteira vencedora na sua formação e, portanto, conclui-se que, no geral, o mercado de capitais 

brasileiro é racional, com a presença de desvios de comportamento em ações específicas e provavelmente em 

periodicidades menores. 

Portanto, é possível afirmar que o objetivo geral de desenvolvimento de uma sistemática de otimização de 

portfólios que acompanhe o dinamismo das anomalias de mercado presentes no mercado de capitais brasileiro foi 

atendido.  

Conclui-se este trabalho apresentando as suas limitações e as perspectivas para estudos futuros. Depois do 

desenvolvimento da sistemática proposta, permite-se sugerir uma melhoria nessa sistemática como parte de pesquisas 

futuras: a otimização periódica calcula os pesos de forma a maximizar uma pontuação que é composta pelo fator de 

decisão de manter, diminuir ou aumentar a participação de uma ação na carteira e pelos pontos fundamentalistas da ação. 

Mas, e quando ocorrer de aquela ação ainda continuar subavaliada e a pontuação fundamentalista continuar diminuindo 

a medida em que aumentam os retornos? Ainda não foi possível diagnosticar este ponto de decisão de meio-termo entre 

a expectativa se a pontuação continuará ou não diminuindo de um período para o outro. 
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